
   ๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๘/๒๕๕๘  

วันเสาร์ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสาววลัยรัตน ์ ศรีอรุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ  ชยางกูร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๖. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๗. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
            ๒๑. ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ… 



   ๒ 
 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒๓. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน     ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๕. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ            

     

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๑  ท่าน  ดังนี้  
   ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  
    

มติที่ประชุม         รับทราบ 
      

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

           ๑.๑.๓  การประชุม… 



   ๓ 
 
    ๑.๑.๓  การประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
           ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามท่ีเมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  ได้มีการจัดประชุม 
ระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ         
สภามหาวิทยาลัย  และเจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย  และจากการประชุมได้สรุปผลการประชุม 
เรื่อง  ผลสรุปการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยประจ าปี ๒๕๕๗  และแนวทางปรับปรุงการบริหารจัดการ
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามตารางด้านล่างนี้ 
 

ล าดับ เรื่อง มติที่ประชุมมอบให้ด าเนินการ 
๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การปรับปรุงแบบประเมินตนเองของ          
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการ
แก้ไขแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขค าอธิบาย หัวข้อ “ค าชี้แจง” 
  ๒. สว่นที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยท าพันธกิจตาม
ภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยให้เว้นข้อความ ข้อที่ ๑.๔ และ ๑.๕           
โดยให้ใส่วงเล็บอธิบายรายละเอียดว่า “ไม่มีการ
ด าเนินงาน”  
  ๓. ค าอธิบายหัวข้อระดับความพึงพอใจใน
ความส าเร็จ  แก้ไขเป็น “ ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของตนเอง” 
  ๔. สว่นที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ 
ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ และระเบียบ          
ข้อ ๒.๕ ด้านการบริหารจัดการ ตัดหัวข้อย่อยออก 
และเอาส่วนของรายละเอียดมาเขียนรวมกัน 
  ๕. สว่นที่ ๔ ตัดค าว่า “ครบทั้ง ๑๐ ประเด็น” ออก 
  ๖. จัดท ารายงานชี้แจงผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในรอบปีที่ประเมิน 

๒. - ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการ 
ดังนี้   
  - การส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ไม่ควรเกิน ๗ วัน ก่อนการประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   ล าดับ... 



   ๔ 
 
ล าดับ เรื่อง มติที่ประชุมมอบให้ด าเนินการ 

๓. - การน าเสนอระเบียบวาระการประชุมเรื่องแจ้ง
เพ่ือทราบ 

มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้น าเสนอ
ระเบียบวาระเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยแทนเจ้าของเรื่อง  โดยสรุปย่อเฉพาะ
ใจความส าคัญ 

๔. - การทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานภายในส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิมากยิ่งขึ้น  จึงมอบ          
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ด าเนินการปรับปรุง
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานส านักงานสภามหาวิทยาลัย
ในส่วนของรายละเอียดล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน
ในแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามความ
เป็นจริงมากยิ่งขึ้น  และให้ด าเนินการจัดท าเป็นรูปเล่ม 

๕. - การยกเลิกค าสั่งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน
และการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจัดจ้าง
ที่ปรึกษาทางด้านทรัพย์สิน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเรื่องการเงินของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  จึงเห็นสมควรให้มีการยกเลิกค าสั่ง
คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมอบมหาวิทยาลัยไป
พิจารณาเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารจัด
การเงินเพ่ือมาเป็นที่ปรึกษาแนะน าแนวทางการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินแผนลงทุนและแนว
ทางการหารายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  รายงานผลการอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
        ประเภทผู้บริหาร 

                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  

    ข้อ ๕… 



   ๕ 
 
 ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย            
หรือข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี  ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
หรือพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ  โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และ ท าสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี                 
แต่อายุของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี  
                  ฯลฯ  

ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ให้ท า
สัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่ 

ฯลฯ 
ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
ก าหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์จ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ให้เสนอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบนั้น  
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี

ขึ้นไป  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จ านวน ๔ ราย มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
            

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ก.บ.บ. ในการประชุม 
๑ นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหาร

ศาสตร์ 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – 
๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

รักษาราชการแทน
คณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์ 

๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ - 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๒ รศ.มันทนา  สามารถ คณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์ 

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
– ๑๔ มิถุนายน
๒๕๖๒ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๓ รศ.ไชยันต์  รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ –
๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ 
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๔ รศ.นพ.ป่วน  สุทธิพินิจ
ธรรม 

คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการอนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป                
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ    
               ๑.๒.๒  การแต่งตั้ง... 



   ๖ 
 

 ๑.๒.๒  การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ             

สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม  ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
อยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ือมาศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งแบบเต็มเวลา  และมา
ศึกษาระยะสั้น ทั้งนี้ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบให้มีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ ๕ ของจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยได้เริ่มมีการเตรียมรับนักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบ โดยได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเตรียมการรับ
นักศึกษาต่างชาติ  เพ่ือร่วมระดมความคิดเห็นและจัดท าร่างระเบียบเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาต่างชาติ  ระบบ
เทียบโอนหน่วยกิต การเตรียมสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นนานาชาติ การวางระบบเพ่ือดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักศึกษาต่างชาติ  และนอกจากนี้คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เริ่มมีการไปเจรจากับสถาบันการศึกษา                   
ในต่างประเทศ  เพ่ือหารือเก่ียวกับการส่งนักศึกษามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว 

เพ่ือให้เกิดการด าเนินนโยบายเชิงรุกในด้านการรับนักศึกษาต่างชาติและการผลักดันให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีความเป็นสากลและมีการศึกษาที่เป็นนานาชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ เพ่ือมาผลักดันพันธกิจ
ด้านนี้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้มีหน้าที่จัดท าแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งวางระบบและกลไก  เพ่ือ
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาหรือหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จัดระบบการดูแลนักศึกษาและบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาหรือฝึกอบรมทั้งในด้านวิชาการและชีวิตความ
เป็นอยู่ ประสานงานกับกองบริการการศึกษาเพ่ือจัดท าระบบการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพ่ือ
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะด้านการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศและการปรับตัวเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานใน
ประชาคมอาเซียน  รวมทั้งผลักดันให้มีการจัดตั้งส านักงานการศึกษานานาชาติขึ้นในมหาวิทยาลัยโดยเร็ว 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักได้แต่งตั้ง นางสาวอรนุช ปวงสุข พนักงานมหาวิทยาลัย               
ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี              
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  อนึ่ง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ตรวจสอบแล้ว พบว่านางสาวอรนุช ปวงสุข  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น                 
ผู้ช่วยอธิการบดี ตามความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓            
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
   

 มติที่ประชุม รับทราบ   
 
 
          ๑.๒.๓  รายงาน... 



   ๗ 
 
    ๑.๒.๓  รายงานการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๔๓   
     พ.ศ. ๒๕๕๙ “กันเกราเกมส์” 
    รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุม  ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย            
ครั้งที่ ๔๓  ซึ่งต่อมาคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.)  มีปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุด
วาระและมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ  จึงท าให้คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยชุดเดิมหมด
วาระและไม่มีผู้รักษาการ  ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้ชะลอการด าเนินงานและขอเลื่อนการจัดการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยออกไป  ซึ่งตามก าหนดการเดิมเป็นวันที่  ๘ – ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงได้ท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เรื่อง การเตรียมงานไม่ทันการแข่งขันโดยเฉพาะ
เรื่องสนามแข่งขัน  แต่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังคงมีหนังสือยืนยันให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
จัดการแข่งขันตามเดิมซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อหลายมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมงานหรือร่วมการ
แข่งขันกีฬาในครั้งนี้  

และเม่ือวันที่  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เข้าพบกับเลขาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศึกษาที่ดูแลฝ่ายเลขาคณะกรรมการบริหารกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  รวมทั้งผู้แทนซึ่งเป็นรองอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ดูแลเรื่องการแข่งขันกีฬามาก่อน  ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานกีฬาในครั้งนี้  และสรุปได้
ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ จะรวมตัวกันมาช่วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการเตรียม
งาน  โดยทั้งนี้ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดการแข่งขันกีฬาตามก าหนดเดิม  และเมื่อวันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๘  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้มีการจัดประชุมและที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยตามก าหนดการเดิม คือ ระหว่างวันที่  ๘ – ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙  และในการนี้ มหาวิทยาลัยขอให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทีมผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ                
มาช่วยเตรียมงานในครั้งนี้ด้วย   
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 หน้าที่ ๒๓  บรรทัดที่ ๑๒  ตัดค าว่า “ในอัตราเดิม” ออก  
 
 
              หน้าที่ ๒๓...   



   ๘ 
 
 หน้าที่ ๒๓  มติที่ประชุม  แก้ไข เป็น  “เห็นชอบ ให้เก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นแบบรายหน่วยกิต  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมาก่อน  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  พิจารณาแผนการใช้คนืเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของวิทยาลัย 
   แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ                               
สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุม  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีมติอนุมัติ และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับปรุงตาราง
รายละเอียดแผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยใหม่ โดยให้มีการคืนเงินในระยะเวลาที่สั้นลง พร้อมทั้งให้มีการ
ทบทวนแผนการคืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ และควรมีการคืนเงินยืมจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเมื่อวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีรายได้เพ่ิมขึ้น และให้น าแผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่
เสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  

 กองแผนงาน ได้แจ้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินการตามมติที่ประชุมกรรมการ      
สภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ปรับปรุงตารางรายละเอียด
แผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยใหม่ มีรายละเอียดการใช้คืนตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ดังนี้   

ปี ๒๕๕๙ -  ๒๕๖๒  มีแผนการช าระหนี้ปีละ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๓ -  ๒๕๖๗  มีแผนการช าระหนี้ปีละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ปี ๒๕๖๘       มีแผนการช าระหนี้     ๕,๑๒๗,๐๒๒  บาท 

ในช่วงปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒  (๔ ปี) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดท าแผนการใช้คืน ลดลง  
เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ต้องส ารองเงินไว้จ่ายค่าสมทบค่าก่อสร้างอาคาร  ค่าเขียนแบบ 
Master Plan  และค่าควบคุมงานปี รวมประมาณ ๖๐,๒๓๒,๔๑๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 

๑. สมทบค่าก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง จ านวน ๖,๒๖๒,๕๐๐ บาท 
๒. สมทบค่าก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ จ านวน ๑๔,๒๒๐,๒๐๐ บาท 
๓. สมทบค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หลังที่ ๒ จ านวน ๑๓,๙๙๑,๓๐๐ บาท 
๔. สมทบค่าก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารศูนย์จัดการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จ านวน  

๒๔,๒๓๙,๒๐๐ บาท  
๕. ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารกายวิภาคศาสตร์ จ านวน ๑,๕๑๙,๒๑๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตารางสรุป... 



   ๙ 
 

ตารางสรุปการปรับแผนการใช้คืนเงินยืมทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       

ปีงบประมาณ แผนการผ่อนช าระ (เดิม) แผนการผ่อนช าระ 
(ใหม่) 

จ านวนเงิน 
ที่ช าระหน้ี 

จ านวนเงินที่ 
ช าระหน้ีสะสม 

เงินยืมครั้งที่ ๑-๕ เงินยืมครั้งที่ ๖ รวม เงินยืมครั้งที่ ๑-๖   

รวมเงินยืม ๔๐,๖๕๗,๖๐๐.๐๐ ๑๔,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๓๓๒,๖๐๐.๐๐ ๕๕,๓๓๒,๖๐๐.๐๐   

ปี ๒๕๕๔ ๓๓,๘๓๐.๘๓ - ๓๓,๘๓๐.๘๓ ๓๓,๘๓๐.๘๓ ๓๓,๘๓๐.๘๓ ๓๓,๘๓๐.๘๓ 

ปี ๒๕๕๕ - - - - - ๓๓,๘๓๐.๘๓ 

ปี ๒๕๕๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๓๓,๘๓๐.๘๓ 

ปี ๒๕๕๗ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๙๒๑,๗๔๗.๐๐ ๖,๙๒๑,๗๔๗.๐๐ ๖,๙๒๑,๗๔๗.๐๐ ๖,๙๒๑,๗๔๗.๐๐ ๗,๙๕๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๕๘ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๕๙ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๓,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๖๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๗,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๖๑ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๑,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๖๒ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๒๕,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๖๓ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๐,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๖๔ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๓๕,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๖๕ ๘,๖๒๓,๗๗๐.๐๐ - ๘,๖๒๓,๗๗๐.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๐,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๖๖ - ๒,๗๕๓,๒๕๓.๐๐ ๒,๗๕๓,๒๕๓.๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ - ๔๕,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ 

ปี ๒๕๖๘ - ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๑๒๗,๐๒๒.๐๐ - ๕๕,๓๓๒,๕๙๙.๘๓ 

รวมทั้งสิ้น ๔๐,๖๕๗,๖๐๐.๘๓ ๑๔,๖๗๕,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๓๓๒,๖๐๐.๘๓ ๕๕,๓๓๒,๕๙๙.๘๓ ๙,๒๐๕,๕๗๗.๘๓  

 
      
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทั้งสิ้นจ านวน 

๕๕,๓๓๒,๖๐๐ บาท  (ห้าสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)  และช าระคืนเงินยืมแล้วรวมทั้งสิ้น
จ านวน ๙,๒๐๕,๕๗๗.๘๓ บาท (เก้าล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)  และมีหนี้คงเหลือ
รวมจ านวน ๔๖,๑๒๗,๐๒๒ บาท (สี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันยี่สิบสองบาทถ้วน)  รายละเอียดตามบันทึก
ข้อความ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๗/๑๐๔  ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘   

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
  
 
 

          ๓.๒  การจัดเก็บ... 



   ๑๐ 
 
 ๓.๒  การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่าย   
   ในหลักสูตรใหม่ ๔ หลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ                               
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุม                  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมเห็นชอบ  ให้เก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นแบบรายหน่วยกิต  ตามที่มหาวิทยาลัยเคยปฏิบัติมาก่อน                     
และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น  แต่เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบรายหน่วยกิตของหลักสูตรใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๔ หลักสูตร คือ เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย และชีวเวชศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรใหม่ทั้ง                  
๔ หลักสูตร ตามประกาศรับสมัครในอัตราทีม่หาวิทยาลัยประกาศไว้แล้ว  ดังนั้น งานบริหารบัณฑิตศึกษา  จึงขอเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบเหมาจ่าย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๔ หลักสูตร คือ เภสัชศาสตร์ชีวภาพ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย  
และชีวเวชศาสตร์  ตามประกาศรับสมัครที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
ตามประกาศรับสมัครที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
          ๔.๑.๑.๑  แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่กองแผนงานได้เสนอวาระแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘  มีประเด็น
พิจารณา ๒ ประเด็นดังนี ้

๑. พิจารณาการขออนุมัติใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

ที่ประชุม... 



   ๑๑ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมดังกล่าวข้างต้น  มีมติพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบทั้ง ๒ ประเด็น  และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมส าหรับประเด็นการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน           
เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มอบคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ปรับปรุงประมาณการ
รายจ่ายภายใต้กรอบประมาณการรายรับ และหากหน่วยงานมีความจ าเป็นต้องใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน 
เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ิม จากประมาณการรายรับที่กองแผนงานแจ้ง        
ให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน  ทบทวนการน าเงินคงเหลือสะสมของหน่วยงานมาใช้  เนื่องจากมีคณะ/วิทยาลัย/ -
หน่วยงาน ขอใช้เงินคงเหลือสะสมเพ่ือภารกิจงานประจ า เช่น การสมทบค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ตั้งเงินส ารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน เพ่ือช าระค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น  ซึ่งการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน               
ควรขอใช้เพ่ือภารกิจที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  หรือเป็นโครงการ/กิจรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้ว               
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่สามารถหาผู้รับจ้างเพ่ือมาด าเนินการได้ เช่น การก่อสร้าง/การปรับปรุง/การซ่อมแซม/-
การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์  หรือเพ่ือช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น   

 ดังนั้น  กองแผนงานได้แจ้งไปยังคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน  ที่มีความประสงค์จะขอใช้เงินคงเหลือสะสม 
เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้ทบทวนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และแจ้งกองแผนงานเพ่ือสรุปน าเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๕๙  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน ได้เสนอแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ของหน่วยงานมาเพ่ือประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

แผนภาครับ  รวมทั้งสิ้น  ๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐ บาท บาท จ าแนกเป็น 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๔.๙๗) 

 เงินรายได้ จ านวน ๗๔๐,๑๑๔,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๕.๐๓) โดยจ าแนกเป็น 
๑. ประมาณการรายรับเงินรายได้ ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๔๘๔,๘๓๘,๙๐๐ บาท      
๒. ประมาณการรายรับเงินรายได้ เงินผลประโยชน์/รายรับจากการด าเนินงาน เงินสนับสนุน 

จากหน่วยงานภายนอก จ านวน ๒๓๐,๑๙๑,๑๐๐ บาท 
๓. เงินสะสม/เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน ๒๕,๐๘๔,๗๐๐ บาท 

แผนภาคจ่าย รวมทั้งสิ้น  ๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐ บาท จ าแนกเป็น 

 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๕๔.๙๗)  

 เงินรายได้ จ านวน ๗๔๐,๑๑๔,๗๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๕.๐๓)  
 

จากแผนงบประมาณรายจ่ายข้างต้น พบว่า ทุกคณะ/หน่วยงาน ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสมดุลกับ
ภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการก าหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

 

                                                                                          คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน… 



   ๑๒ 
 

คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ได้ทบทวนการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงานเพ่ือตั้งประมาณการ
รายจ่ายในแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบด้วย
คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ส านักงานอธิการบดี  และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  รายละเอียดตามรายงานสรุปดังนี้  

๑. คณะวิทยาศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือสะสม (เงินกองทุนส่งเสริมการ
ผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์) รวมจ านวน ๔,๘๖๐,๐๐๐ บาท  คณะวิทยาศาสตร์มีเงินคงเหลือสะสม ณ เดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘  จ านวน ๓๔,๙๔๓,๗๕๖.๖๗ บาท  และมีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้ 
                   - ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  จ านวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 - ค่าไฟฟ้าอาคารเรียนรวมค้างจ่าย จ านวน ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท  

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือสะสม  (เงินรายได้คงเหลือ 
สะสม) รวมจ านวน ๓,๙๑๙,๓๐๐ บาท  คณะวิศวกรรมศาสตร์มีเงินคงเหลือสะสมอยู่ที่มหาวิทยาลัย ณ วันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๘  จ านวน ๑๗,๖๕๖,๕๑๙.๔๔ บาท  และมีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้ 

 - เพ่ือการปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการ (ศูนย์บริการวิชาการวิ เคราะห์น้ า ศูนย์บริการวิชาการ                 
ทดสอบน้ า และศูนย์บริการวิชาการวิทยุกระจายเสียง) และเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์หรือครุภัณฑ์รองรับการบริการ
วิชาการในอนาคต  จ านวน ๔๔๐,๖๐๐ บาท  

- เพ่ือสนับสนุนโครงการสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ  ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  เนื่องจากเป็นเงินค่าธรรมเนียมการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา  และยังไม่ได้เบิกจ่าย            
ตามสิทธิ์ของนักศึกษา  และเพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการและเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เพ่ือการวิจัยส าหรับนักศึกษา               
ระดับบัณฑิตศึกษา  จ านวน ๒,๘๗๘,๗๐๐  บาท 

-  เพ่ือใช้เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการผลิตหนังสือ/ต ารา/สื่อการเรียนการสอน  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ และเพ่ือการขอต าแหน่งทางวิชาการซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ข้อ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ (ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก)  โดยใช้งบประมาณจ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. คณะศิลปศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือสะสม  (เงินรายได้คงเหลือ 
สะสม )  จ านวน  ๗ ,๘๐๐,๐๐๐ บาท คณะศิลปศาสตร์มี เ งิ นรายได้ คง เหลือสะสมอยู่ ที่ มหาวิทยาลั ย                                 
ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  รวมจ านวน ๑๑,๒๘๙,๖๒๖.๗๑ บาท  และมีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้ 

- เพ่ือปรับปรุงโรงละครคณะศิลปศาสตร์ (LA) ที่มีปัญหาหลังคารั่วซึม  เวลาฝนตกน้ าฝนสาดเข้า 
และท่วมขัง ท าให้พ้ืนโรงละครและครุภัณฑ์หลายอย่างเสียหาย อีกท้ังโรงละครใช้งานอย่างต่อเนื่องท าให้มีความช ารุด
เสียหาย ต้องเปลี่ยนครุภัณฑ์ภายในหลายอย่าง เช่น จอฉาย ไฟส่องสว่าง ม่าน พื้นเวที ฯลฯ โดยใช้งบประมาณจ านวน 
๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท   
  -  เพ่ือปรับปรุงอาคารสถาบันภาษา  (ILC) ที่มีอายุการใช้งานนาน ต้องปรับปรุง ซ่อมบ ารุงเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณจ านวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
 

                - เพ่ือก่อสร้าง…  



   ๑๓ 
 

 - เพ่ือก่อสร้างลานกิจกรรมส าหรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  โดยใช้งบประมาณจ านวน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท  
  - เพ่ือก่อสร้างลานจอดรถยนต์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งมีพ้ืนที่รักษาบ ารุง (ล้างรถ เก็บอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง) โดยใช้งบประมาณจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

- เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนสาขานิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์  โดยใช้งบประมาณ 
จ านวน ๒,๑๘๐,๐๐๐ บาท 

- เพ่ือปรับปรุงห้องประชุมดอกจาน ๔ ซึ่งเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ของคณะ พรมในห้องประชุมมี 
อายุการใช้งานนานมาก ท าให้มีกลิ่นเหม็นอับ  และยังมีปัญหามูลนกพิราบ ท าให้เป็นแหล่งเชื้อโรค ต้องรื้อและท าใหม่
ทั้งห้อง โดยใช้งบประมาณจ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท  

- ครุภัณฑ์ที่ต้องจัดซื้อทดแทนครุภัณฑ์เก่าที่ช ารุด (ยังไม่ครบตามแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์)  และ 
ครุภัณฑ์ใหม่ที่จะต้องจัดหาเพ่ิมเติมในกรณีปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือให้เหมาะสมกับการท างาน เช่น การย้ายห้องกิจการ
นักศึกษาไปที่ตึก ILC เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ให้นักศึกษาติดต่อประสานงาน  โดยใช้งบประมาณจ านวน ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท  

๔. คณะเภสัชศาสตร์ : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินคงเหลือสะสม (เงินกองทุนส่งเสริม 
การผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์) จ านวน ๒,๕๓๑,๗๐๐ บาท  คณะเภสัชศาสตร์มีเงินคงเหลือสะสม ณ วันที่               
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  รวมจ านวน ๖๙,๖๓๘,๕๒๓.๒๗ บาท  และเงินรายได้จากการบริจาคเหลือจ่าย จ านวน 
๗๓๑,๗๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  มีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้ 

- เพ่ือก่อสร้างลานกิจกรรมส าหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์  ส าหรับรองรับการจัดกิจกรรมเสริม 
หลักสูตรให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์  เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะตามเกณฑ์วิชาชีพสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต              
ที่พึงประสงค์  ซึ่งเคยได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  โดยใช้เงินเหลือจ่ายสะสม  แต่คณะฯ ได้
ชะลอการด าเนินงานเนื่องจากเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
ดังนั้น  จึงยกมาด าเนนิการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยใช้งบประมาณจ านวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

- เพ่ือรองรับการด าเนินงานโครงการก าจัดขยะของเสียอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการ 
สอนและการวิจัย  ซึ่งเคยได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปี ๒๕๕๘  โดยใช้เงินเหลือจ่ายสะสม  แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมา         
ขยะอันตรายยังมีปริมาณไม่มากพอที่จะก าจัด  จึงเลื่อนมาด าเนินการในปี ๒๕๕๙  โดยใช้งบประมาณจ านวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท  

- เพ่ือรองรับการตกแต่งภายในและภายนอก  ตลอดจนตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบหอพระไภสัชคุรุ- 
ไพฑูรยประภาตถาคตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค  ซึ่งเลื่อนระยะเวลาการด าเนินงานจากปีงบประมาณ  
๒๕๕๘  มาด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  เนื่องจากได้มีการปรับปรุงแบบรูปงานตกแต่งต่างๆ เนื่องจากเป็น          
งานละเอียดอ่อน  จึงต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน  โดยใช้งบประมาณ จ านวน ๗๓๑,๗๐๐ บาท 

๕. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  :  มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินรายได้คงเหลือ 
สะสม จ านวน ๒,๕๑๐,๐๐๐ บาท ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘  มีเงินคงเหลือจ านวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท                   
มีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้ 
 
               - เพ่ือการออกแบบ... 



   ๑๔ 
 

- เพ่ือการออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือการก่อสร้างอาคารโรงพิมพ์  จ านวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

๖. ส านักงานอธิการบดี  : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรที่ตั้งใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ แต่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน ๒,๔๖๓,๗๐๐ บาท  ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  มีเงินคงเหลือ
จ านวน  ๒,๔๖๓,๗๐๐ บาท   มีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้ 

- เพ่ือเป็นทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  โดยใช้งบประมาณ  
จ านวน ๒,๔๖๓,๗๐๐ บาท   

๗. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย : มีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจากเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่ 
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีเงินคงเหลือ ๑๗,๒๔๑,๔๒๒.๖๖ บาท                
มีรายละเอียดการขอใช้ดังนี้ 

- เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจ าอาคาร รายการอุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายหลัก  (Core Switch)   
เพ่ือรองรับการให้บริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

โดยมีสรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
 

คณะ/หน่วยงาน  จ านวนงบประมาณ (บาท)    ร้อยละ  

คณะเกษตรศาสตร์           ๔๖,๓๓๗,๕๐๐       ๒.๘๒  

คณะเภสัชศาสตร์           ๓๖,๘๑๗,๖๐๐       ๒.๒๔ 

คณะนิติศาสตร์           ๒๓,๕๙๘,๖๐๐       ๑.๔๔  

คณะบริหารศาสตร์           ๗๘,๒๑๑,๒๐๐       ๔.๗๖  

คณะพยาบาลศาสตร์           ๓๙,๒๒๐,๗๐๐       ๒.๓๙  

คณะรัฐศาสตร์           ๒๙,๕๑๐,๙๐๐       ๑.๘๐  

คณะวิทยาศาสตร์           ๖๕,๖๐๕,๑๐๐       ๓.๙๙  

คณะวิศวกรรมศาสตร์            ๗๕,๒๖๓,๗๐๐       ๔.๕๘  

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ           ๑๑,๔๕๕,๒๐๐       ๐.๗๐  

คณะศิลปศาสตร์           ๖๑,๕๗๙,๙๐๐       ๓.๗๕  

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข         ๒๐๐,๕๙๔,๑๐๐     ๑๒.๒๐  

วิทยาเขตมุกดาหาร             ๔,๗๓๙,๔๐๐       ๐.๒๙  

ส านักงานอธิการบดี*         ๘๖๑,๔๐๗,๙๐๐     ๕๒.๔๑  

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๓๐,๓๓๓,๐๐๐      ๑.๘๕ 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ๒๙,๗๗๒,๐๐๐ ๑.๘๑ 

ส านักวิทยบริการ           ๒๑,๗๕๐,๑๐๐       ๑.๓๒  

คณะ/หน่วยงาน... 



   ๑๕ 
 

คณะ/หน่วยงาน จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว           ๑๓,๐๓๗,๐๐๐       ๐.๗๙  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           ๑๔,๔๓๖,๔๐๐       ๐.๘๘  

รวมทั้งสิ้น       ๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐   ๑๐๐.๐๐  
 

หมายเหตุ * รวมงบประมาณแผ่นดินในหมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ของทั้งมหาวิทยาลัย ไว้ที่ส านักงานอธิการบดี 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๙ จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย ได้ดังนี้ 

 

ประเภทงบรายจ่าย จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

งบบุคลากร ๖๘๗,๖๖๔,๘๐๐ ๔๑.๘๔ 

งบด าเนินงาน ๓๙๙,๒๑๘,๘๐๐ ๒๔.๒๙ 

งบลงทุน ๒๖๖,๕๕๘,๔๐๐ ๑๖.๒๒ 

งบเงินอุดหนุน ๒๙๐,๒๒๘,๓๐๐ ๑๗.๖๖ 

รวม ๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
จ าแนกตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ได้ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ จ านวนงบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต ๑,๐๗๙,๕๔๔,๖๐๐ ๖๕.๖๘ 

กลยุทธ์ที่ ๒ : การพัฒนาอาจารย์ ๒๘,๙๕๐,๔๐๐ ๑.๗๖ 

กลยุทธ์ที่ ๓: การวิจัย ๕๗,๑๐๐,๐๐๐ ๓.๔๗ 

กลยุทธ์ที่ ๔: การบริการวิชาการ ๑๖๓,๘๒๑,๖๐๐ ๙.๙๗ 

กลยุทธ์ที่ ๕: การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๙,๖๕๑,๔๐๐ ๐.๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๖ : การบริหารจัดการ ๒๙๓,๑๖๗,๒๐๐ ๑๗.๘๔ 

กลยุทธ์ที่ ๗ : การพัฒนาบุคลากร ๑๑,๔๓๕,๕๐๐ ๐.๗๐ 

รวม ๑,๖๔๓,๖๗๐,๓๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
            

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินคงเหลือสะสมของหน่วยงาน เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                 ๒. พิจารณา… 



   ๑๖ 
 
 ๒. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติทั้ง  ๒  ประเด็น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

   -  
          

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
     ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
      นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์กนกวรรณ  
มโนรมย์  จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดว่า ในกรณ ี
ที่วาระการด ารงต าแหน่งคณบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” และด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มี
ความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอ
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ประกอบด้วย 

 

 ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑ คน           เป็นประธานกรรมการ 
                 …………………………………………………………………………………..…………………... 

๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ๑ คน       เป็นกรรมการ 
                      ....................................................................................................................  

๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ที่ไม่ใช่คณะนั้น ๒  คน        เป็นกรรมการ 
                      ……………………………………………………………………………………………………… 
                      .…………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ประธานสภาอาจารย์              เป็นกรรมการ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือ พิจารณา  แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดี                        
คณะศิลปศาสตร์  

 
 
 

             มติที่ประชุม... 



   ๑๗ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ    การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  
  ๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
         คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 ๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
     ๕. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ  
     ประธานสภาอาจารย์ 

 

   ๔.๒.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
    นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์ไชยันต์ -          
รัชชกูล  จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙  ซึ่งตามข้อ ๑๐  ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณบดีส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย” ดังนั้น  การสรรหา
คณบดีคณะรัฐศาสตร์  จึงต้องด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี  และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดว่า  ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งคณบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” และด าเนินการ             
ตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อ                                  
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอ
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย 

 

 ๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑ คน          เป็นประธานกรรมการ 
                 …………………………………………………………………………………..…………………... 

๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งอธิการบดีหรือรองอธิการบดี ๑ คน       เป็นกรรมการ 
                      ....................................................................................................................  
 

     ๓)  กรรมการ… 



   ๑๘ 
 

๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี ที่ไม่ใช่คณะนั้น ๒  คน        เป็นกรรมการ 
                     ……………………………………………………………………………………………………… 
                     ……………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ประธานสภาอาจารย์  เป็นกรรมการ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี         
คณะรัฐศาสตร์  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ    การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์  
  ๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์     ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
     อธิการบดี 
 ๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
         คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
     ๕. ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการ  
     ประธานสภาอาจารย์ 

           

      ๔.๒.๓  การขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัย 
           อุบลราชธานี  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ           
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามประกาศ           
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๗  แต่งตั้งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ต าแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สังกัดส านักงานท่ีปรึกษากฎหมาย 
ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่  และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

(๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา ร่าง ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

 (๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
(เช่น การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง)  

 
 

             ๓) ให้ค าปรึกษา… 



   ๑๙ 
 

๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย  ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

(๔) งานด้านกฎหมายอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
(๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)  
(๖) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๗) ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  

 (๑) มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๔ - ๖ วัน 
   (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่          
สภามหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  
   (๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
   (๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี  ปฏิบัติ งานในเรื่องที่ ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ)                  
ตรวจร่างสัญญา ตรวจส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่
ได้มาปฏิบัติงานที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม  สามารถก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย     
ให้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง เช่น 
การท านิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง  การบริหารการเงินและพัสดุ  การเตรียมและการจัดท า
ค าสั่งทางปกครอง และการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น  นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท -    
ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต่อไปอีก ๑ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน  
เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้ง ให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย                 
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึง 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   
 
 
 
 
 
 

           ๔.๒.๔  ขออนุมัติ... 



   ๒๐ 
 
                               ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐)   
      นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา  
จ านวน ๖๒ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๕๕ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๗ คน  
ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  โดยคณะและผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว 
ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๕๕ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

       ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๒๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชวีภาพ    จ านวน    ๑  คน  
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน   ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จ านวน   ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน  ๑๘  คน 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 
       ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

 - สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๓  คน 
        - สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๔  คน 

๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑๕  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จ านวน    ๔  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา     จ านวน    ๓  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๕  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๒  คน 

๔.  คณะศิลปศาสตร์ 
       ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๖  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน    ๔  คน 
- สาขาวิชา  สังคมศาสตร์และการพัฒนา   จ านวน    ๒  คน 
 

  ๕.  คณะบริหารศาสตร์… 



   ๒๑ 
 

๕.  คณะบริหารศาสตร์ 
       ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๔  คน 
ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๗  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

       ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชวีภาพ    จ านวน    ๑  คน 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 
       ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

        - สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 
๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

       ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๑  คน 

๔.  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
       ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์   จ านวน    ๓  คน 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๑๐) จ านวน ๖๒ คน  จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
๕๕ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๗ คน 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   
            

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   

                       ๔.๓.๑  การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร 
    ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  เนื่องจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการรายงานผล          
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  พบว่า การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร       
 

                       สู่รายวิชา… 



   ๒๒ 
 
สู่รายวิชาไม่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน ท าให้กระทบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ดังนั้น 
จึงขอปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของ
รายวิชา สามารถวัดประเมินผลได้จริง และสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวน ๔๕ รายวิชา หลักสูตร
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุม                       
ครั้งที ่๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง           
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว พบว่าไม่มีข้อแก้ไข  

  ทั้งนี้ โครงสร้างและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการ 
กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและรายวิชาหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น ๑ หลักสูตร 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

 ๔.๓.๒  การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
      จ านวน ๑ วิชา คือ ๑๒๐๕ ๔๓๔ เทคโนโลยีเบเกอรี (Bakery Technology)  
          ๓(๒-๓-๔) 

  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ขอเพ่ิมรายวิชาใหมใ่นหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน ๑ วิชา 
คือ วิชา ๑๒๐๕ ๔๓๔ เทคโนโลยีเบเกอรี (Bakery Technology) ๓(๒-๓-๔) 
  เนื่องจากในปัจจุบันเบเกอรีเป็นศาสตร์หนึ่งที่ได้รับความนิยม  และช่วยสร้างให้นักศึกษามีความรู้ทาง
ทฤษฎี และความสามารถในทางปฏิบัติเกี่ยวกับเบเกอรี รวมถึงการจัดการด้านธุรกิจเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยส่ งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาในการต่อยอดองค์ความรู้ การท างานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบเกอรี   อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เบเกอรีได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่สนใจ
เรื่องดังกล่าว รายวิชานี้เปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  

 
 
 
 

             จงึเสนอ... 



   ๒๓ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ และ        
บรรจุลงในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  -  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละคณะควรน ามารวมกันเพ่ือให้เกิดความ
เชื่อมโยง  และเพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศต่อไป  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 

 ๔.๓.๓  การเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
                    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวน ๑ วิชา คือ  
             ๑๒๐๓ ๔๔๔ การผลิตแพะและแกะ ๓(๒-๓-๔) 

         รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่และบรรจุรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่ ขอเพ่ิมรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
เลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๑ วิชา คือ วิชา ๑๒๐๓ ๔๔๔ การผลิตแพะและแกะ (Goat and Sheep 
Production) ๓(๒-๓-๔)  
  ปัจจุบันการผลิตแพะและแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากแพะและแกะเป็นสัตว์ที่
เลี้ยงง่าย ให้ผลผลิตได้ทั้งเนื้อ นม หนัง และขน ใช้พ้ืนที่เลี้ยงน้อย กินอาหารได้หลายประเภท ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง  ให้ลูกเร็วเนื่องจากใช้ระยะเวลาอุ้มท้องเพียง ๕ เดือน อัตราการเกิดลูกแฝดสูง ท าให้
สามารถเพ่ิมจ านวนได้รวดเร็ว ลักษณะเช่นนี้ท าให้แพะได้เปรียบสัตว์เคี้ยวเอ้ืองชนิดอ่ืน เช่น โค – กระบือ ที่ผ่านมา
พ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงแพะหนาแน่นจะอยู่ในเขต ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันการขยายตัวของจ านวนแพะระหว่างปี              
พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔  มีประมาณร้อยละ ๑๔๐ นอกจากนี้รูปแบบการเลี้ยงได้เปลี่ยนจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมเป็น
การเลี้ยงเพ่ือการค้ามากขึ้น แต่จ านวนแพะก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค  ซึ่งสังเกตได้จากราคาแพะ เนื้อมีชีวิตที่มี
แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่วนแกะก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงแพะแต่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก จึงกล่าวได้ว่า การเลี้ยงแพะและ
แกะเป็นการผลิตปศุสัตว์ทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส าหรับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดังนั้น ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้มีความรู้ด้านการผลิตแพะและแกะจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ  และ     
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพเลี้ยงแพะและแกะต่อไป รายวิชานี้จะเปิดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา          
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 

            จึงเสนอ... 



   ๒๔ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการขอเปิดรายวิชาใหม่ และบรรจุ 
ลงในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  จ านวน ๑ รายวิชา  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 

 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุง 
   ค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา 

           หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
     รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุมเพ่ือพิจารณา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้  

๑) ขอปรับค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒) เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา  เพ่ือให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่
ลงทะเบียนเรียนครบตามเกณฑ์การได้รับปริญญาตรี  แต่มีอุปสรรคไม่สามารถศึกษาต่อจนส าเร็จได้ปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต สามารถขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณพิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ส าหรับปฏิบัติงาน
ตามระดับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

ทั้ งนี้  หลักสูตรนี้ ได้ผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ                       
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  มติที่ประชุมให้กลับไปทบทวน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาแล้วในเสนอใหม่อีกครั้ง   ทั้งนี้ ได้เห็นชอบการปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต  และในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘              
มติที่ประชุมให้คงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเดิมไว้และเห็นชอบการเพ่ิมเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา  เริ่มใช้               
ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  แล้ว พบว่าไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  

การนี้ จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาและจ านวนหน่วยกิต เงื่อนไขการ
ส าเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
และจ านวนหน่วยกิต  เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

               ๔.๓.๕  การปรับปรุง... 



   ๒๕ 
 
 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงแผนที่ 
   แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้  และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
               จ านวน ๕ หลักสูตร   
       รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปแล้ว  เนื่องจาก
การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าไม่สามารถวัดประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้ได้ตามท่ีก าหนด  จึงขอปรับแผน
ที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา  และปรับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จากเดิม เพ่ือให้หลักสูตร
และรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม  สามารถวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้ และสอดคล้องกับ
ภาพรวมของผลการเรียนรู้ของหลักสูตร เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งนี้ หลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุม                    
มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเหตุผลและสาระในการปรับปรุงให้เหมาะสม และหลักสูตรได้แก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ แล้ว เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร เริ่มใช้                                                      
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ดังนี้ 
 ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๔) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๕) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ. ๒๕๕๒  แล้ว พบว่าไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
  การนี้ จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จ านวน ๕ หลักสูตร  เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแผนที่แสดงการ 
กระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  จ านวนทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

               ๔.๓.๖  การปรับปรุง... 



   ๒๖ 
 
 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุงตัวบ่งช้ี 
   ผลการด าเนินงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยขอปรับลดจ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ที่ระบุใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร จากเดิม ๑๔ ตัวบ่งชี้ ปรับลดเหลือ ๑๒ ตัวบ่งชี้  เนื่องจากตัว
บ่งชี้มีความซ้ าซ้อนกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ และให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรได้ผ่าน                             
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘               
เมื่อวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเหตุผลและสาระในการปรับปรุงให้เหมาะสม และ
หลักสูตรได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ แล้ว 
             ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แล้ว พบว่าไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร 
   การนี้ จึงเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร : การปรับปรุงแก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน หลักสูตร        
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑.  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องการสร้างทัศนคติให้กับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ           
เรื่องการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา                   
ซึ่งเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยโดยตรงที่ต้องด าเนินการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
  ๒. แก้ไขประเด็นการเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เปลี่ยนเป็น “เห็นชอบ” 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

  
 
 
 
 
                  ระเบียบวาระท่ี  ๔…   



   ๒๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

 ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
              ๔.๔.๑  การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา 

   ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๒๒ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต  
            นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณาด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ก าหนดเกณฑ์
การเทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาอย่างเดียว (ไม่ให้เทียบรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)  ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่สูงกว่า
ระเบียบของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ       
พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความ
ประสงค์จะเทียบโอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจึงได้เสนอหลักเกณฑ์
การเทียบโอนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘                 
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ ชะลอการจัดท า (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการเทียบโอนรายวิชาหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้ให้เสนอขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐            
โดยให้สอดคล้องกับระเบียบหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ ตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๕    

 และได้ เสนอหลักเกณฑ์การเทียบโอนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                            
ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยมติเห็นชอบ มอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ประชุม (ในข้อที่ ๒๒.๑ ข้อ ๒๒.๒ และ ข้อ ๒๒.๕)  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย              
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 โดยจากที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  ได้สืบค้นและสอบถามข้อมูลหลักเกณฑ์การเทียบโอน
วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ สรุปดังนี้ 

มหาวิทยาลัย การเทียบโอนวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ อ้างอิงจาก 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เทียบโอนเฉพาะหลักสูตรวิทยานิพนธ์อย่างเดียว  

ที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี เทียบโอนได้ ๑ ใน ๓  
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เทียบโอนเฉพาะนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี เทียบโอนหน่วยกิต
ได้ไม่เกิน ๑ใน ๓ ของหลักสูตรที่รับโอน 

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เทียบโอนเฉพาะหลักสูตรวิทยานิพนธ์  ไม่เกิน
ครึ่งหนึ่งของหน่วยกิตในหลักสูตร ที่เรียนมาแล้วไม่
เกิน ๕ ปี 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ - 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ - 
มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่รับเทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ - 

  ในการนี้... 



   ๒๘ 
 

 ในการนี้ตามที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ขอเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการเทียบโอน
รายวิชาหน่วยกิตวิทยานิพนธ์  โดยรายละเอียดขอเสนอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ สรุปไดด้ังนี้ 

 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต (เดิม) ขอเสนอแก้ไขปรับปรุง และเพิ่มเติม 
ข้อ ๒๒ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
๒๒.๑ นักศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนได้ให้การรับรองในรายวิชาที่ได้รับ
คะแนน B ขึ้นไป หรือ S หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษา
มาแล้ว ไม่เกิน ๕ ปี นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน 
และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะ 

 
 
 
๒๒.๒ จ านวนหนว่ยกิตท่ีจะขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของ

จ านวนหน่วยกิตรวมในหลักสูตรที่รับโอนและต้องใช้เวลา
การศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย ๒ ภาค
การศึกษาปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
๒๒.๓ หน่วยกิตท่ีโอนจะไม่น ามาคิดค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม 
๒๒.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อย
ละ ๔๐ ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

๒๒.๕ -(เดิมไม่มี)- 

ข้อ ๒๒ การเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต 
๒๒.๑ (แก้ไขเป็น) นักศึกษาสามารถขอเทียบโอน

รายวิชาและหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ให้การ
รับรองในรายวิชาที่ได้รับคะแนน B ขึ้นไป หรือ 
S หรือเทียบเท่า ซึ่งได้ศึกษามาแล้ว ไม่เกิน ๖ ปี 
นับจากภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  และผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะ (แก้ไขจาก “ซึ่งได้ศึกษามาแล้ว 
ไม่เกิน ๕ ปี” เป็น ๖ ปี) 

๒๒.๒ (แก้ไขเป็น) จ านวนหน่วยกิตรายวิชาเรียนที่จะ
ขอโอนต้องไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของจ านวนหน่วย
กิตรวมในหลักสูตรที่รับโอน โดยต้องใช้เวลา
การศึกษาในหลักสูตรที่รับโอนอย่างน้อย ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ และต้องลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเรียน หรือวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้า
อิสระตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต (แก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๗ ) 

๒๒.๓ - ๒๒.๔ (คงเดิม)  
๒๒.๕ (เพ่ิมเติม) นักศึกษาที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถเทียบโอนหน่วย
กิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยให้ผ่านการ
อนุมัตจิากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 

  
      จึงเสนอ... 



   ๒๙ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  เห็นชอบการแก้ไข้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๒๒.๕ (เพ่ิมเติม) นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถเทียบ
โอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นกว้าอิสระ  โดยให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ          
โดยนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนในครั้งแรกไม่เกิน ๕ ปี  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  การแก้ไข้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   และ                               
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   

   ๔.๔.๒  พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  
      พ.ศ. .... 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันเสาร์ที่                    
๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑  เรื่องพิจาณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. . . . .   ซึ่ งมติที่ประชุมได้มอบหมายให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย                                        
สภามหาวิทยาลัยพิจาณาตรวจสอบ อีกครั้งก่อนน าเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม  และมอบหมายส านักงาน
พัฒนานักศึกษา ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมค าผิดค าถูกใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
พ.ศ. ....  ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

การนี้  งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษาโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ได้พิจารณารายละเอียด
ส าคัญในร่างข้อบังคับฯ อีกครั้ง  โดยได้มีการแก้ไขรายละเอียดและได้เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ
รายละเอียดใน (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... แล้วนั้น  ซึ่งได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในรายละเอียดส าคัญของร่างฯ  ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความส าคัญ กล่าวคือในส่วนของอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
ในการตีความร่างข้อบังคับดังกล่าว ในข้อ ๖ วรรคสอง  และในส่วนของระยะเวลาการสอบสวนการขยายระยะเวลา
การสอบสวน  รวมถึงเหตุจ าเป็นในการขยายระยะเวลาการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา  ซึ่งเป็นการแก้ไขให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  และกฎหมายว่าด้วยจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
ในข้อ ๒๒ วรรคสามและวรรคสี่ กอปรกับส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดเพ่ิมเติมในถ้อย
ค าผิดถูกเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว  จึงใคร่ขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....   
เข้าสู่วาระการประชุมพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้ใน
โอกาสต่อไป  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... 
                   ที่ประชมุ... 



   ๓๐ 
 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. หน้า ๒ ข้อ ๘ (๑) วรรค ๒ บรรทัดที่ ๒ เพ่ิมค าว่า  ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง               
แก่มหาวิทยาลัย 
 ๒. หน้า ๓ (๒)  บรรทัดที่ ๓  ตัดค าว่า “อย่างร้ายแรง” ออก 
 ๓. หน้า ๓ หมวด ๒  โทษทางวินัย ข้อ ๙ โทษทางวินัยมี ๕ สถาน แก้ไขเป็น ๖ สถาน คือ ๒ สถาน 
เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง  และ ๔ สถาน  เป็นความผิดวินัยร้ายแรง  
 ๔. หน้า ๓ หมวด ๒  โทษทางวินัย ข้อ ๙ (ข) (๑) แก้ไขเป็น “คุมประพฤติอย่างเข้มงวด                  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด”  

๕. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาวิธีการเขียนเรื่องหลักเกณฑ์หรือตัวอย่าง  ของการกระท าความผิดที่ 

จะถูกลงโทษวินัยแบบร้ายแรง และแบบไม่ร้ายแรง  โดยเขียนระบุให้ชัดเจน  ในหมวด ๒ โทษทางวินัย ข้อ ๙  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. ....  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  และทั้งนี้เม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย                 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป 
 

  ๔.๔.๓  การขอเสนอเข้าเป็นตัวแทนในการเป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย 
       แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
           รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุม  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีการด าเนินการร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ                
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  กระทรวงสาธารณสุข  ในการผลิตบัณฑิตแพทย์เพ่ิมผ่านทาง
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันของทั้งสองกระทรวงที่เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี             
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็นต้นมา  โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓  และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาทั้งสองแห่งรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ – ๖  โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ขณะนี้ทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย (กสพท.) ในฐานะตัวแทนของ          
คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่งของประเทศไทย  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.)
ร่วมกับส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.)  ในฐานะตัวแทนของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ทุกแห่งในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีการด าเนินการเพ่ือวางแผนในการของบประมาณและด าเนิน
โครงการดังกล่าวในช่วงต่อไป ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐  ซึ่งจะเป็นโครงการต่อเนื่องหลักจากโครงการปัจจุบันจะ
สิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยทาง กสพท. และ สบพช. มีความเห็นร่วมกันว่าในโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมช่วงต่อไป                
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๑  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จากเดิมที่จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์  
               ชั้นปีที่ ๔ – ๖... 



   ๓๑ 
 
ชั้นปีที่ ๔ – ๖ ชั้นปีละ ๔๘ คน  โดยเป็นนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน         
๓๒ คน และนักศึกษาแพทย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๖ คน  ให้มีการจัดการเรียนการ
สอนและรับนักศึกษาแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์เพียงสถาบันใดสถาบันหนึ่ง ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หรือวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งทาง สบพช.            
ได้ประสานมาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  เพ่ือให้ค าตอบภายในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๘   
 ด้วยเหตุดังกล่าวทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จึงได้มีการประชุมกันเพ่ือก าหนดกรอบการท างานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน  และ
เพ่ือให้ประเด็นการท างานของทั้งสองหน่วยงานมีความเข้าใจและเป็นเอกภาพมากขึ้น  ทางศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ  จึ งได้มีการขอเสนอขอเข้าเป็น
ตัวแทนเพ่ิมในส่วนของกรรมการสรรหาคณบดีของวิทยาลัยฯ  
 ในการนี้   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                  
เพ่ือพิจารณาการขอเสนอเข้าเป็นตัวแทนในการเป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และ ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็นกรณีเฉพาะส าหรับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานภายนอก  เพ่ือให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมามีส่วนร่วมในการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และเมื่อ
มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเรียบร้อย
แล้ว  จัดส่งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยแจ้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ                        
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เกี่ ยวกับเรื่องคุณสมบัติของคณบดี ตามมาตรา ๒๕ ของ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด้วย 
 ๓. เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดประชุม โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายก   
สภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันกับ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา  โรงพยาบาลศรีสะเกษ              
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขต่อไป 
 

มติที่ประชุม         เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

                                            ระเบียบวาระท่ี  ๕... 



   ๓๒ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

     -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 ๖.๒  การพิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
      ๖.๓  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 
         ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

              

  ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ (ลับ) 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๙/๒๕๕๘  ก าหนดในวันเสาร์ที่             
๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
  
     
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๔๐  น. 

 
 

 
  …..…..................................................... 

 (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 

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

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
   

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ 
วันเสาร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

 
 

……………………………………………………… 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน   จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 


