
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๒/๒๕๖๒  

วันเสาร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร และ 

ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔.  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๗. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายประดิษฐ์  แป้นทอง         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายพัน  พงษ์ผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

        ๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ… 



๒ 
  
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการ 
๔. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม  
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
      ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

   ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน 

 

                  จังหวัดอุบลราชธานี… 



๓ 
  
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุน           
ซึ่งกันและกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์                           
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๒  

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
            

 ๑.๒.๒   รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ครบก าหนดในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า ซึ่งประกอบด้วย  

๑. รองอธิการบดีคนใดคนหนึ่ง        เป็นประธานกรรมการ 
๒. ผู้แทนสภาอาจารย์จ านวนหนึ่งคน       เป็นกรรมการ 
๓. ผู้แทนคณะซึ่งเป็นคณาจารย์ประจ า จ านวนคณะละหนึ่งคน    เป็นกรรมการ 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามบัญญัติดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติด าเนินการเลือกตั้งต่ออธิการบดี และ
อธิการบดีได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๔320/๒๕61 ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า โดยแต่งตั้งให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ เพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า พ.ศ. ๒๕๕๑   

ในการดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
แล้ว โดยได้ด าเนินการรับสมัครผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ ในระหว่างวันที่ 20 – ๒๗ ธันวาคม ๒๕61 และ
เนื่องจากมีผู้สมัครไม่ครบตามที่ก าหนด จึงขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562  และได้ด า เนินการ
เลือกตั้งจนได้ผู้แทนคณาจารย์ประจ าคณะ ในวันที่ 28 มกราคม 2562  

วันที่ 29  มกราคม 2562  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ  ได้เชิญผู้แทนคณาจารย์ประจ า
ทุกคณะมาประชุมเพ่ือเลือกกันเอง เพื่อให้ได้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า จากกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกิน ๒ คน  ผลปรากฏดังนี้ 
ดังนี้ 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
 ๒. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผู้แทนกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑. นายประดิษฐ์  แป้นทอง  สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
 ๒. นายพัน  พงษ์ผล  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
         ทั้งนี.้.. 



๔ 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารย์ประจ า 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
  หน้าที่ ๖  บรรทัดที่ ๓๓ – ๓๖  แก้ไขเป็น “ฉบับใหม่ได้ยกเลิกข้อความ 7.10.6 ไปแล้ว 
และประกาศฉบับใหม่ไม่ได้ก าหนดให้นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นต าแหน่งที่ต้องยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินอีก ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัยในก ากับจึงไม่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน”  

 หน้าที่ ๓๔  บรรทัดที่ ๖ แก้ไขเป็น “แต่ปรากฏต่อมาว่า ได้มีผู้น าข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี...” 

      

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
          - 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 

  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
           ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จา่ยงบประมาณแผ่นดิน  

      ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 
        (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
                     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ 
กันยายน ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวดตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ดังกล่าว  
 มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
                ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน : จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๑  ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘๙,๗๕๐,๐๐๒.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๓ ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวม
ที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๑๐.๑๗ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๓๒.๐๐) โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 
           งบรายจ่าย… 



๕ 
  
งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
ร้อยละเป้าหมายที่

รัฐบาลก าหนด 
ก. รายจ่ายประจ า ๗๑๑,๗๖๙,๗๐๐ ๑๘๕,๘๖๑,๓๓๓.๑๗ ๕๒๕,๙๐๘,๓๖๖.๘๓ ๒๖.๑๑ ๓๖.๐๐ 

งบบุคลากร ๒๓๐,๔๕๙,๕๐๐ ๖๑,๘๘๗,๑๘๗.๙๔ ๑๖๘,๕๗๒,๓๑๒.๐๖  ๒๖.๘๕  
งบด าเนินงาน ๙๑,๓๕๓,๕๐๐ ๘,๓๔๗,๒๗๕.๒๓ ๘๓,๐๐๖,๒๒๔.๗๗  ๙.๑๔  
งบเงินอุดหนุน ๓๕๒,๗๕๐,๘๐๐ ๑๐๑,๗๑๗,๘๕๐.๐๐ ๒๕๑,๐๓๒,๙๕๐.๐๐ ๒๘.๘๓  
งบรายจ่ายอื่น ๓๗,๒๐๕,๙๐๐ ๑๓,๙๐๙,๐๒๐.๐๐ ๒๓,๒๙๖,๘๘๐.๐๐ ๓๗.๓๘  

ข. รายจ่ายลงทุน ๑๕๗,๒๗๙,๖๐๐ ๓,๘๘๘,๖๖๙.๐๐ ๑๕๓,๓๙๐,๙๓๑.๐๐ ๒.๔๗ ๒๐.๐๐ 

รวม ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ ๑๘๙,๗๕๐,๐๐๒.๑๗ ๖๗๙,๒๙๙,๒๙๗.๘๓ ๒๑.๘๓ ๓๒.๐๐ 
 

- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน ๗๑๑,๗๖๙,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘๕,๘๖๑,๓๓๓.๑๗ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๒๖.๑๑ ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๙.๘๙ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๓๖) 

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน ๑๕๗,๒๗๙,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๘๘๘,๖๖๙.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
๒.๔๗ ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๗.๕๓ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๒๐.๐๐)  

กราฟสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 
(แยกตามงบรายจ่าย) 

            รายจ่ายลงทุน         รายจ่ายประจ า                 ภาพรวม 

วงเงินจัดสรร ๑๕๗,๒๗๙,๖๐๐ บาท      วงเงินจัดสรร ๗๑๑,๗๖๙,๗๐๐ บาท   วงเงินจัดสรร ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

จากการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามหน่วยงาน ซึ่งมีท้ังหมด ๑๖ หน่วยงาน  
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
          คณะ/หน่วยงาน… 

๒.๔๗% 

๒๖.๑๑% 

 
๒๑.๘๓% 

 

ค่าเป้าหมาย ๒๐.๐๐% 

ค่าเป้าหมาย ๓๖.๐๐ % 

ค่าเป้าหมาย ๓๒.๐๐ % 

 

เบกิจ่าย ๓,๘๘๘,๖๖๙.๐๐ บาท 

 
เบิกจ่าย     

๑๘๕,๘๖๑,๓๓๓.๑๗ บาท  
เบิกจ่าย 

๑๘๙,๗๕๐,๐๐๒.๑๗ บาท  



๖ 
  
    

คณะ/หน่วยงาน งบรายจ่ายประจ า 
(ร้อยละ) 

งบลงทุน (ร้อยละ) ภาพรวม (ร้อยละ) 

๑. คณะเกษตรศาสตร์ ๕๖.๒๐ ไม่ได้รับการจัดสรร ๕๖.๒๐ 
๒. คณะนิติศาสตร์ ๘๑.๔๑ ไม่ได้รับการจัดสรร ๘๑.๔๑ 
๓. คณะบริหารศาสตร์ ๙๔.๔๖ ไม่ได้รับการจัดสรร ๙๔.๔๖ 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ ๕๐.๓๖ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๔๘.๙๑ 
๕. คณะเภสัชศาสตร์ ๓๗.๖๗ ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ๑๑.๔๒ 
๖. คณะรัฐศาสตร์ ยังไม่มผีลการเบิกจ่าย ไม่ได้รับการจัดสรร ๐.๐๐ 
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๓๓.๒๐ ๙.๐๙ ๑๖.๗๗ 
๘. คณะวิทยาศาสตร์ ๓๘.๐๘ ไม่ได้รับการจัดสรร ๓๘.๐๘ 
๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๙.๐๑ ไม่ได้รับการจัดสรร ๑๙.๐๑ 
๑๐. คณะศิลปประยุกต์ฯ ยังไม่มผีลการเบิกจ่าย ไม่ได้รับการจัดสรร ๐.๐๐ 
๑๑. คณะศิลปศาสตร์ ๓๔.๒๗ ไม่ได้รับการจัดสรร ๓๔.๒๗ 
๑๒. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ๖.๕๑ ยังไม่มผีลการเบิกจ่าย ๑.๕๒ 

๑๓. ส านักทรัพย์สินฯ ยังไม่มผีลการเบิกจ่าย ไม่ได้รับการจัดสรร ยังไม่มผีลการเบิกจ่าย 

๑๔. ส านักวิทยบริการ ๒๐.๒๐ ไม่ได้รับการจัดสรร ๒๐.๒๐ 
๑๕. หน่วยงานกลาง ๒๔.๐๑ ๐.๐๙ ๒๒.๕๗ 
๑๖. อุทยานวิทยาศาสตร์ ไม่ได้รับการจัดสรร ยังไม่มผีลการเบิกจ่าย ยังไม่มผีลการเบิกจ่าย 

รวม ๒๖.๑๑ ๒.๔๗ ๒๑.๘๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        กราฟสรุป... 



๗ 
  

กราฟสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 

 

 
 

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวม   หน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๖ 
หน่วยงาน คือ คณะเกษตรศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์ และหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๑๐ หน่วยงาน คือ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ฯ  ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ส านักวิทยบริการ หน่วยงานกลาง  และอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ดังนั้น จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในไตรมาสที่ ๒ คือ ร้อยละ ๕๔ 

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า  หน่วยงานที่เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน         
๖ หน่วยงาน คือ เกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์             
คณะวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๙ หน่วยงาน คือ                
คณะรัฐศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์ฯ คณะศิลปศาสตร์                                                  
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยบริการ หน่วยงานกลาง ดังนั้น 
จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในไตรมาสที่ ๒ คือ ร้อยละ ๕๗  

- ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน   มีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน จ านวน ๖ หน่วยงาน คือ                                             
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน่วยงานกลาง 
และอุทยานวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีหน่วยงานใดเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ดังนั้น จึงขอให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดในไตรมาสที่ ๒ คือ ร้อยละ ๔๕ 
(โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม) 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน ๒ รายการ วงเงิน ๗,๓๔๐,๗๒๙ บาท ดังนี้ 
 
                   หน่วยงาน… 

๕๖.๒๐

๘๑.๔๑
๙๔.๔๖

๔๘.๙๑
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๐
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ร้อยละ ๓๒



๘ 
  

หน่วยงาน รายการ วงเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. คณะส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ระบบบริการนักศึกษา
แบบ One  stop  
Service   

๖๖๕,๐๐๐ สัญญาสิ้ นสุ ดวั นที่  ๒๕  มีนาคม 
๒๕๖๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๒. คณะวิทยาศาสตร์ โครงการก่อสร้างอาคาร
ต้นแบบถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๖,๖๗๕,๗๒๙ สัญญาสิ้นสุดวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ และได้รับอนุมัติ ให้ขยาย
เวลาก่อสร้างอีก ๘ วันถึงวันที่  ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒  คาดว่าจะเบิกจ่าย
ภายในเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑                 
(ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยติดตามการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด 

 2. มอบคณะ และหน่วยงาน ทีมี่ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ให้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและ
แจ้งเหตุผลของการเบิกจ่ายที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายให้สภามหาวิทยาลัยทราบ พร้อมทั้งจัดท าแผนการเบิกจ่าย                    
แต่ละเดือนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  ๓. สภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบาย ว่างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่มเีงินจากงบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ขอให้คณะ ส านัก และหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินก่อน จึงด าเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ต่อไป  และมอบมหาวิทยาลัยแจ้งให้คณะ ส านัก และ
หน่วยงานต่างๆ ทราบนโยบายดังกล่าวต่อไป 

 

 มติทีป่ระชุม     เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

   

  ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลสอบบัญชี 
       คณะพยาบาลศาสตร์  ปีงบประมาณ  ๒๕61                                     

     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วย 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของภาย ในที่มีสถานะเทียบเท่า    
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน 
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และให้มีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบ
บัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบ 

    บัญชี... 



๙ 
  
บัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์-           
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3251/2561                
เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 คณะฯได้ท าการวิเคราะห์งบการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 
คณะฯได้เสนอรายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
โดยมอบส านักงานตรวจสอบภายในให้ความเห็นต่องบการเงินและส านักงานตรวจสอบภายในได้ส่งผลการสอบทาน   
งบการเงินมายังคณะพยาบาลศาสตร์ตามหนังสือที่ ศธ 0529.1.3/11 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 ดังนี้ 

 

งบการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ  30  กันยายน  2561  

   หน่วย : บาท 
   ปีงบประมาณ 
  หมายเหตุ 2561 2560 

สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวียน    
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  2 747,758.06 516,019.14 
 เงินฝากส่วนกลางกองคลัง  3 37,975,843.40 25,400,100.33 
 เงินฝากคลัง-กองทุนส ารอง   604,500.00 - 
 ลูกหนี้เงินทดรองราชการ   1,335,609.46 1,283,631.07 
 วัสดุคงเหลือ   129,900.43 164,191.41 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   40,793,611.35 27,363,941.95 

     
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 ครุภัณฑ์ - สุทธิ  4 12,357,810.93 4,020,971.00 
 อาคารปฏิบัติการทางพยาบาล - 
สุทธิ  5 

68,559,699.59 11,272,825.03 

 งานระหว่างก่อสร้าง  6 340,000.00 - 
 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   81,257,510.52 15,293,796.03 

     
 รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น   122,051,121.87 42,657,737.98 

     
 หน้ีสินและส่วนทุน     
 หน้ีสินหมุนเวียน     
 เงินกู้ระยะสั้น - ม.อุบลฯ  7 4,638,100.00 4,638,100.00 
 เงินรอจ่ายคืน   23,010.00 - 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  8 1,775,688.75 4,538,715.24 
 เช็คค้างจ่าย    27,000.00 36,800.00 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน   6,463,798.75 9,213,615.24 

 
 

 
 

  
                  หนี้สิน... 



๑๐ 
  

 หน้ีสินไม่หมุนเวียน     
 เงินกู้ระยะยาว - ม.อุบลฯ  7 3,638,100.00 7,276,200.00 
 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   3,638,100.00 7,276,200.00 
 รวมหน้ีสินท้ังสิ้น   10,101,898.75 16,489,815.24 

     
ส่วนทุน     
ทุนส ารอง  9 15,486,770.00 - 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 10 95,868,656.13 7,620,844.64 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย  593,796.99 18,547,078.10 
รวมส่วนทุน   111,949,223.12 26,167,922.74 
รวมหน้ีสินและส่วนทุน  122,051,121.87 42,657,737.98 
    

 

คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปีงบประมาณ 2561 
     ( หน่วย : บาท) 
      ปีงบประมาณ   
    หมายเหตุ 2561 2560 
       

รายได้จากการด าเนินงาน     

รายได้จากรฐับาล      
   รายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน   - 669,399.70 
   รายได้จากงบประมาณเงินอุดหนุน   14,379,300.00 14,664,000.00 

รวมรายได้จากรัฐบาล    14,379,300.00 15,333,399.70 
       
รายได้จากแหล่งอื่น      
   รายได้ - ค่าธรรมเนียมการศึกษา  11 13,157,655.00 26,712,555.00 
   รายได้ - ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  148,040.00 50,060.00 
   รายได้ - ค่าสมัครสอบเข้าท างาน   250.00 450.00 
   รายได้ - รายรับค่าลงทะเบียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 16,000.00  
   รายได้ - ค่าลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลผูป้่วยผ่าตัด 855,000.00  
   รายได้ - ทุนการศึกษา   30,000.00 176,700.00 

   รายไดด้อกเบี้ยรับ    4,823.17 6,625.82 
   รายได้อื่น   12 21,265.51 - 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น    14,233,033.68 26,946,390.82 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน   28,612,333.68 42,279,790.52 
        
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน     
ค่าใช้จ่ายบุคคล   13 10,845,779.66 9,994,713.64 

ค่าตอบแทน   14 3,631,963.50 3,265,337.67 
ค่าใช้สอย    15 4,885,604.08 5,407,470.42 
ค่าวัสด ุ    16 1,042,276.53 1,944,233.82 



๑๑ 
  

ค่าครุภณัฑ ์    17 300,472.10 - 
ค่าสาธารณูปโภค   18 1,026,477.96 687,738.74 
ค่าเสื่อมราคา - ครภุัณฑ ์    3,394,318.49 2,300,729.00 

ค่าเสื่อมราคา - อาคาร    2,891,644.37 132,489.13 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   28,018,536.69 23,732,712.42 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  593,796.99 18,547,078.10 

 
 

สรุปผลการสอบทานงบการเงิน จากส านักงานตรวจสอบภายใน 
1. คณะพยาบาลศาสตร์ได้ท าการวิเคราะห์งบการเงินเป็นไปตามแนวทางการวิเคราะห์งบการเงิน

ประจ าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่อธิการบดีได้มีการสั่งการตามข้อเสนอแนะ
ของส านักงานตรวจสอบภายใน โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจ 2 วิธี คือ 

1) การวิเคราะห์ตามแนวนอน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามงบแสดงฐานะการเงิน 2 ปี เพ่ือให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงของรายการแต่ละรายการ ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ส าคัญพบว่า 

(1) สินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 186.12 ส่วนใหญ่เกิดจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
ซึ่งเป็นอาคารและครุภัณฑ์ที่ติดตั้งมากับอาคาร 

(2) หนี้สิน/ทุน มีหนี้สินลดลง ร้อยละ 38.74 เนื่องจากมีการจ่ายช าระหนี้คืนให้แก่มหาวิทยาลัย 
และมีทุนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 322.81 เนื่องจากมีทุนส ารองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 และมีรายได้สูง (กว่า) 
ค่าใช้จ่ายสะสมเพ่ิมข้ึนคิดเป็น ร้อยละ 1,157.98  

(3) รายได้จากการด าเนินงาน มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 96.80 
เนื่องจากได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาและได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง 

(4) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 18.06 เนื่องจาก
มีค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน และค่าเสื่อมราคาอาคารเพ่ิมข้ึน 
 2) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นแนวโน้มของการด าเนินงาน
ระหว่างปีก่อนและปีปัจจุบัน ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์มีความคล่องตัวทางการเงินสูง ขึ้น 
สินทรัพย์หมุนเวียนสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดและช าระหนี้ได้เร็วขึ้น แม้อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม
ลดลงร้อยละ 0.76 ก็ตาม แต่อัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมขึ้น ระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง และส าหรับ
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร พบว่า อัตราส่วนก าไรต่อรายได้ลดลงร้อยละ 14.7 แสดงว่าคณะมีก าไร
ลดลงจากปีก่อน 
 

ความเห็นของส านักงานตรวจสอบภายใน 
          รายงานการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขว่า คณะฯ บันทึกบัญชี
บัญชี “รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” จากยอดผลต่างของสินทรัพย์ลบด้วยหนี้สิน ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้ว่า
จ าเป็นต้องปรับปรุงบัญชี “รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” อีกหรือไม่ เพียงใดและไม่สามารถหาวิธีตรวจสอบอ่ืน
ให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีจนเป็นที่น่าพอใจในความถูกต้องของบัญชีดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้คณะฯ                 
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ยอมรับต่อไป 
 แนวทางการด าเนินการแก้ไขของคณะฯ ตามความเห็นของส านักงานตรวจสอบภายใน  ทั้งนี้คณะฯ                             
ได้ประสานผู้สอบบัญชีเพ่ือขอค าแนะน าแนวทางในการแก้ไข ซึ่งคณะฯได้บันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่เป็นปีแรกใน
ปีงบประมาณ 2561 ดังนั้นทางคณะฯจึงขอบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ในปีงบประมาณ 2562 เพ่ือหาที่มาของ
บัญชี “รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม”  

 

                       จึงเสนอ... 



๑๒ 
  

จึงเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและผล 
วิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการบันทึกบัญชี ตามข้อเสนอแนะของ             

ผู้ตรวจสอบบัญชี 
  ๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการควบคุมงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากร ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้น 

๓. มอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ด าเนินการจัดท าบัญชีกระแสเงินสด (Cash Flow) เพ่ือผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จักได้ทราบสถานะทางการเงินอย่างชัดเจน   

๔. มอบกองคลังด าเนินการจัดอบรม เรื่อง จัดท าบัญชีกระแสเงินสด (Cash Flow) ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี ของคณะ ส านัก และหน่วยงานต่างๆ  และมอบคณะ และหน่วยงานต่างๆ จัดท า 
รายงานการจัดท าบัญชีกระแสเงินสดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๕. มอบคณะและหน่วยงานต่างๆ จัดท าการบริหารการเงินให้เกิดรายได้จากเงินฝากธนาคารที่ฝาก  
ในบัญชีออมทรัพย์ต่างๆ  โดยให้น าไปฝากประจ าระยะสั้นแบบต่างๆ 
 

  มติทีป่ระชุม      เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

          ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจากเงินรายได ้ 
    กรณีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารง 
             ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร แต่ไม่มีสิทธิ์ที่ได้รับเงิน 
             ประจ าต าแหน่ง 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 
   1. ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๑5 มกราคม 
2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
 “เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

ให้ด ารงต าแหน่งเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารที่นอกเหนือจากต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
ข้อ ๗ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการ

บริหาร แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจากเงินรายได้ตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

 
     บัญชี… 



๑๓ 
  

บัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  และเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

 

ต าแหน่ง อัตรา (บาท/เดือน) 
๑. ผู้ช่วยคณบดี หรือผู้ช่วยหัวหนา้ส่วนราชการ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 

๒. หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสาขาวิชา หรือหวัหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า 

ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 
 

๓. ประธานหลักสูตร ไม่เกิน ๓,๐๐๐ 
๔. ประธานสภาอาจารย์ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ 
๕. ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ ไม่เกิน ๓,๕๐๐ 
๖. หัวหน้าส านักงาน  สังกัดส านักงานอธิการบดี ไม่เกิน ๓,๕๐๐ 

 

   ที่ประชุมมีมติมอบคณะ/ส านัก/หน่วยงาน เสนอเหตุผลและความจ าเป็น ระยะเวลาการจ่ายเงิน 
ความคุ้มค่าคุ้มทุนของหลักสูตร และสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย  
  2. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินงานจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารตาม ข้อ 7 ประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือน และเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารที่นอกเหนือจากต าแหน่งตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ดังตาราง
ดังต่อไปนี้ 

 1. ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ  อัตราไม่เกิน 5,600 บาท/เดือน 
ระยะเวลาการจ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย  
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

3,600 1 ต าแหน่ง 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ    4,500 2 ต าแหน่ง  
2. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 4,500 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

3,500 1 ต าแหน่ง 

4. คณะศิลปศาสตร์ 1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

5,600 2 ต าแหน่ง 

2. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5,600 



๑๔ 
  

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย  
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

5. คณะบริหารศาสตร์ 
 
 

1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 

5,600  
6 ต าแหน่ง 

 
(หมายเหตุ : *เป็น
ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี
เดิม ที่จะต้องจ่าย
ค่าตอบแทน ในเดือน
มกราคม 2562 
จ านวน 2 ต าแหน่ง ) 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 5,600 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 5,600 
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 5,600 
5. * ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และสื่อสารองค์การ 

5,600 

6. * ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 

5,600 

6. คณะนิติศาสตร์ 1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5,600 2 ต าแหน่ง 

2. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
วิจัย 

5,600 

7. คณะรัฐศาสตร์ 1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ 

3,600 2 ต าแหน่ง 

2. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 3,600 
8. คณะศิลปประยุกต์ฯ 1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 3,500 1 ต าแหน่ง 
9. คณะพยาบาลศาสตร์ 1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษา 
5,600 2 ต าแหน่ง 

2. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 5,600 
10. คณะเภสัชศาสตร์ 1. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ 5,600 4 ต าแหน่ง 

2. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิชาการ 5,600 
3. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 5,600 
4. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายบริการและวิเทศ
สัมพันธ์ 

5,600 

11. วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

1. ผู้ชว่ยคณบดีงานบริการการศึกษา 3,500 7 ต าแหน่ง 
2. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3,500 

3. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวางแผนและบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

3,500 

4. ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพันธกิจสังคม 3,500 
5. ผู้ชว่ยคณบดีงานพัฒนานักศึกษา 3,500 



๑๕ 
  

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย  
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

6. ผู้ชว่ยคณบดีงานคลังและพัสดุ 3,500 
7. ผู้ชว่ยคณบดีงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ 

3,500 

 

2. ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า อัตราไม่เกิน 5,600 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 
2562 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย  
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 1. หัวหน้าภาควชิาพืชไร่ 5,600 6 ต าแหน่ง 
2. หัวหน้าภาควชิาพืชสวน 5,600 
3. หัวหน้าภาควชิาสัตวศาสตร์ 5,600 
4. หัวหน้าสาขาวิชาประมง 5,600 
5. หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร 

5,600 

6. หัวหน้าส านักงานไร่ฝึกทดลอง
และห้องปฏิบัติการกลาง 

5,600 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 1. หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร์ 

5,600 4 ต าแหน่ง 

2. หัวหน้าภาควิชาเคมี 5,600 
3. หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ 5,600 
4. หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ 

5,600 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 5,600 5 ต าแหน่ง 
2. หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล 

5,600 

3. หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

5,600 

4. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 5,600 
5. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรรม      
อุตสาหการ 

5,600 

4. คณะบริหารศาสตร์ 1. หัวหน้าสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ 

3,500 4 ต าแหน่ง 



๑๖ 
  

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย  
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

2. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
นวัตกรรม 

3,500 

3. หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีและ
การเงิน 

3,500 

4. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 3,500 
5. คณะรัฐศาสตร์ 1. หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง 5,600 2 ต าแหน่ง 

2. หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

5,600 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ 1. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

5,600 1 ต าแหน่ง 

10. คณะเภสัชศาสตร์ 1. หัวหน้ากลุ่มวิชาชวีเภสัช
ศาสตร์  

5,600 4 ต าแหน่ง 

2. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสชัเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม 

5,600 

3. หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสชักรรม
ปฏิบัติ 

5,600 

4. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 5,600 
11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 1. หัวหน้ากลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 5,600 2 ต าแหน่ง 

2. หัวหน้ากลุ่มวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 

5,600 

12. ส านักวิทยบริการ ๑. หัวหน้าฝ่ายหอสมุด 3,500 2 ต าแหน่ง 
๒. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 

3,500 

 

หมายเหตุ   ภาควิชา/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา เป็นการแบ่งตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชการและส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. ต าแหน่งประธานหลักสูตร อัตราไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 มกราคม 
– 30 กันยายน 2562 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. ประธานหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

3,000 11 ต าแหน่ง 



๑๗ 
  

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

2. ประธานหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
และชีวภาพ 

3,000 

3. ประธานหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 

3,000 

4. ประธานหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3,000 

5. ประธานหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

3,000 

6. ประธานหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสา
หการ 

3,000 

7. ประธานหลักสูตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

3,000 

8. ประธานหลักสูตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล 

3,000 

9. ประธานหลักสูตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3,000 

10. ประธานหลักสูตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา 

3,000 

11. ประธานหลักสูตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมอุต     
สาหการ 

3,000 

2. คณะศิลปศาสตร์ 1. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสาร 

3,000 14 ต าแหน่ง 

2. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการภาษาจีนและ
การสื่อสาร 

3,000 

3. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 

3,000 



๑๘ 
  

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

4. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
การสื่อสารและการสื่อสาร 

3,000 

5. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร 

3,000 

6. ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

3,000 

7. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

3,000 

8. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
ศึกษา 

3,000 

9. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

3,000 

10. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการ
สื่อสาร 

3,000 

11. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงศึกษา 

3,000 

12. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

3,000 

13. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

3,000 

14. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยว 

3,000 

3. คณะบริหารศาสตร์ 1. ประธานหลักสูตรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

3,000 8 ต าแหน่ง 

2. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

3,000 

3. ประธานหลักสูตรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

3,000 



๑๙ 
  

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

4. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร 

3,000 

5. ประธานหลักสูตรบริหารธรุกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ 

3,000 

6. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
โรงแรม 

3,000 

7. ประธานหลักสูตรบัญชี สาขาวิชา
การบัญชี 

3,000 

8. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

3,000 

4. คณะรัฐศาสตร์ 1. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 3,000 4 ต าแหน่ง 
2. ประธานหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 

3,000 

3. ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต 

3,000 

4. ประธานหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

3,000 

5. คณะศิลปประยุกต์ฯ 1. ประธานหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3,000 2 ต าแหน่ง 

2. ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

3,000  

5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 1. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   

3,000 4 ต าแหน่ง 

2. ประธานหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต 

3,000 

3. ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต 

3,000 

4. ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

3,000 

 
 
 
 
 

                  4. ต าแหน่ง... 



๒๐ 
  

4. ต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ อัตราไม่เกิน 5,600 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 
มกราคม – 30 กันยายน 2562 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย (บาท/เดือน) 
1. ส านักงานสภาอาจารย์ ประธานสภาอาจารย์ 5,600 

 

5. ต าแหน่งประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ อัตราไม่เกิน 3,500 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ่ายเงิน 
ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 

คณะ/หน่วยงาน ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย (บาท/เดือน) 
1. ส านักงานสภาอาจารย์ ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ 3,500 

 

6. ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี อัตราไม่เกิน 3,500 บาท/เดือน ระยะเวลาการ
จ่ายเงิน ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจาก
เงินรายได้ กรณีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร แต่ไม่
มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท าระเบียบสภามหาวิทยาลัยที่มีการก าหนดจ านวนของรองคณบดี
และผู้ช่วยคณบดี โดยมีการก าหนดวงเงินในการเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับขนาดของคณะ โดยแบ่งเป็นคณะเล็ก กลาง 
และคณะใหญ ่
                ๒. มหาวิทยาลัย… 

ชื่อต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

รวมจ านวนต าแหน่ง 

1. ส านักงาน
อธิการบดี 

1. หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติ
การ 

3,500 9 ต าแหน่ง 

 2. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 3,500 
 3. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3,500 

 4. หัวหน้าส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพ 

3,500 

 5. หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

3,500 

 6. หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 3,500 
 7. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหาร 

งานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3,500 

 8. หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 3,500 
 9. หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 3,500 



๒๑ 
  
 ๒. มหาวิทยาลัยควรแยกหัวหน้าส านักงานเลขานุการของคณะแยกออกจากกลุ่มหัวหน้าภาควิชาฯ 
แล้วน าไปรวมไว้ในส่วนที่ ๖ 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรแยกต าแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติงานด้านบริหาร เช่น ประธานหลักสูตร ประธานสภา
อาจารย์ และประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ ออกจากประกาศเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารฉบับนี้ 
 ๔. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ โดยมีการเทียบเคียงการด าเนินงานของ            
แต่ละต าแหน่งในระดับต่างๆ ของราชการพลเรือนทั่วไป 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาค านิยามชื่อต าแหน่งรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี ให้เป็นระบบเดียวกัน 
 ๖. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาภาระหน้าที่ของต าแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน และเทียบเคียง
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับระดับต่างๆ ของข้าราชการพลเรือนทั่วไป 
 ๗. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเพ่ิมขึ้น  ให้กับต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ 
และประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์แทนการจ่ายเป็นเงินเดือน เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าวไม่ใช่ผู้บริหาร 

 

   มติที่ประชุม  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศฉบับนี้  โดย
พิจารณาตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และน า เสนอเข้าที่ประชุม                               
สภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  ขออนุมัติให้ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายลาออกจาก 
       ต าแหน่ง 

    อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  
ปุษยตานนท์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ 29 
มิถุนายน ๒๕๖๓  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ 14/๒๕๕๙  ลงวันที่ 27  มิถุนายน ๒๕๕๙ นั้น  

เนื่องด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2/๒๕62 ลงวันที่ 26  
มกราคม ๒๕62 จึงขอลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
๒๕๖2 เป็นต้นไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์   
ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เป็นต้นไป  
 

  มติทีป่ระชุม      อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขออนุมัติ
ลาออกจากต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
 
                เนื่องจาก... 



๒๒ 
  
เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2566  นั้น   

ตามข้อ ๔ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดว่า ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการศูนย์ เหลือเวลาไม่น้ อยกว่า ๙๐ วัน หรือผู้อ านวยการสถาบัน  
ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการศูนย์  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  หรือผู้อ านวยการศูนย์” แล้วแต่
กรณี  และด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ดังนั้น  เพ่ือให้การสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  และผู้อ านวยการศูนย์ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบด้วย 

๑.  อธิการบดี        เป็นประธานกรรมการ 
๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๒ คน   เป็นกรรมการ   

           ๒.๑ ...................................................................................................  
  ๒.๒ ............................................................ ....................................... 

๓.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  จ านวน ๒ คน           เป็นกรรมการ 
           ๓.๑ ...................................................................................................  

     ๓.๒ ...................................................................................................  
๔.  ประธานสภาอาจารย์       เป็นกรรมการ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  ดังรายนามต่อไปนี้  

๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   ประธานกรรมการ 
     อธิการบดี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล    กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ     
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต    กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
๕. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว   กรรมการ 

คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
           ๕. นายอนุวัฒน์...   



๒๓ 
  

      ๕. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล    กรรมการ 
ประธานสภาอาจารย์ 
 

     ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
                 ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔)  
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบทานและ
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔) ตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการ
ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔) จ านวน ๑๒ คน จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 
  
 
 ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
 ๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๔ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน ๔ คน 
 ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ คน 
 ๔. คณะศิลปะศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 ๕. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน  ๓ คน 
 (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -   สาขาวิชา  - จ านวน ๓ คน 
 ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -   สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
 
  ๒. คณะเกษตรศาสตร์… 



๒๔ 
  
 ๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔)  จ านวน ๑๒ คน 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๒.๔  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
                                  แทนต าแหน่งว่าง 
       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕61 เป็นต้นไป นั้น 

เนื่องด้วย  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ยื่น
หนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่  18  ธันวาคม  2561 เป็นต้นไป  
เนื่องจากมีความจ าเป็นส่วนตัวที่ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้  ซึ่ง ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่  11/2561  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม 2561  ได้มีมติรับทราบการ
ลาออก 

เพ่ือให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับความในข้อ ๕  แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนดว่า เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดว่างลงก่อนครบวาระ  ให้สภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ”  
ประกอบด้วย 
 (๑) อธิการบดี          เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน  

 ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืน 
                     ที่มีฐานะเท่าคณะ       เป็นกรรมการ 
 (๓) ประธานสภาอาจารย์       เป็นกรรมการ 
 (๔) ผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี จ านวน 1 คน  

 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้อ านวยการกอง   
 ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานในที่ประชุม เป็นกรรมการ 

 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 
 

               มติที่ประชุม… 



๒๕ 
  

  มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังรายนามดังต่อไป 
  ๑. อธิการบดี      เป็นประธานกรรมการ 
  ๒. คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน   เป็นกรรมการ 

   ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงาน 
 ที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   

  ๓. ประธานสภาอาจารย์     เป็นกรรมการ 
  ๔. ผู้อ านวยการกองแผนงาน                                        เป็นกรรมการและเลขานุการ
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
          ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
         การสาธารณสุข 
       รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ   น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตร
นี้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๔ รุ่น ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๘ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรไป
แล้ว ๒ รุ่น (ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙) จ านวน ๒ คน และ   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ สอบวิทยานิพนธ์เรียบร้อย
แล้ว ๒ คน ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขรูปเล่มและขออนุมัติส าเร็จการศึกษา  
        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถด าเนินการวิจัยในด้านชีวเวชศาสตร์ ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยบัณฑิตสามารถบูรณาการการเรียนและวิจัย เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้ 
ในแนวทางท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน ด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบองค์รวมให้เป็นที่ยอมรับทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรเต็มเวลาให้ใช้เวลา
ศึกษา ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ประกอบด้วย หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก๒  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่
น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต  การจัดการเรียน การสอนเป็นภาษาไทย
และหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสาร
ภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนในและนอกวัน -
เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
               จ านวน… 



๒๖ 
  
จ านวนรับนักศึกษา ดังนี้ ปี ๒๕๖๒ แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๕ คน, ปี ๒๕๖๓ แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๖ คน,            
ปี ๒๕๖๔ แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๑ คน แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๖ คน, ปี ๒๕๖๕ แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๑ คน 
แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๗ คน, ปี ๒๕๖๖ แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๑ คน แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๘ คน ประมาณ
การค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๓๒,๑๘๒ บาท/คน/ปี (ไม่น าค่าจ้างอาจารย์มาพิจารณา ทั้งนี้
เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเงินเดือนอาจารย์ผู้สอนเป็นบุคลากรเงินงบประมาณแผ่นดินทุกท่าน) เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น ๖๐,๐๐๐ 
บาท/-คน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัว
บ่งชี้       ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับต่อไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึก
ข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ 

 ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง : การปรับปรุงรายวิชา 
       ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ให้ตรงกับหลักสูตร     
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งหลักสูตร
ดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม 
๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO เพ่ือพิจารณารับทราบหลักสูตร  
โดยขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้าง แก้ไขรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาต่างประเทศ ให้ตรง
กับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรวิทยา 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  ล าดับต่อไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

     มติที่ประชุม อนุมัติ  
                  ๔.๓.๓  การปรับปรุง... 



๒๗ 
  
  ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
    ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร จ านวน ๑๙ หลักสูตร  
    สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์  
ขอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) 
ใน รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ จ านวน ๑๙ หลักสูตร ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้  

 
 

ล าดับที่ หลักสตูร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. รับทราบ ใช้เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๘ 
  

ล าดับที่ หลักสตูร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. รับทราบ ใช้เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโลยียางและพอลิเมอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๒๙ 
  

ล าดับที่ หลักสตูร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. รับทราบ ใช้เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

๑๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๖ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ 

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ 

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

    จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
หลักสูตร จ านวน ๑๙ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร และส าหรับหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตร ต่อไป 
 

      มติที่ประชุม อนุมัติ 

 

 

 

                 ๔.๓.๔  การปรับปรุง... 



๓๐ 
  
 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
          แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และ 

 ชื่อรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง
หลักสูตรอยู่ระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO โดยขอปรับปรุงแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และชื่อรายวิชาในหลักสูตร ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้  
  ๑) ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) รายวิชา ๑๑๑๓ ๔๖๔ พฤติกรรมมนุษย์และสังคมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  ๒) ปรับชื่อวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๑ รายวิชา คือ ๑๑๐๔ ๑๒๗ แคลคูลัส ๒  
ในตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum mapping) ให้ตรงกับหมวดที่ ๓ 
โครงสร้างหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรฯ จากเดิม ๑๑๐๔ ๑๒๗ แคลคูลัส ๒ เป็น ๑๑๐๔ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ทั่วไป 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มี                           
การเปลี่ยนแปลง 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ล าดับต่อไปอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตร ต่อไป 

 

     มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : 
      ๑) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
                                         และอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
      ๒) การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                                               จ านวน ๑๒ หลักสูตร สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
             คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
          คณะบริหารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  
    ๓) การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร  
                                               สังกัด คณะวิทยาศาสตร ์
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจ านวน ๑ หลักสูตร วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์และ
คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑๒ หลักสูตร     
           คณะวิทยาศาสตร์… 



๓๑ 
  
คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน        
จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์  
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘  
มกราคม 
๒๕๖๐ 

 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร     

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

๑) เพ่ือให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์เพ่ิมมากขึ้น 
๒) มีอาจารย์ลาศึกษาต่อจ านวน ๑ คน  
๓) อาจารย์รายงานตัวกลับเข้า
ปฏิบัติงาน จ านวน ๑ คน  
๔) อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึน จ านวน ๒ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 
๒. การปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน ๑๒ หลักสูตร สังกัด 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหาร -
ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๒๗  
กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ 

๑๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๑ 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และปรับ
อาจารย์ไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 



๓๒ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

๓๐  
มกราคม 
๒๕๕๙ 

๑๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๑ 

เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรลาศึกษาต่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คณะเภสัชศาสตร ์
๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสตร์แห่ง
เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ         
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๙ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ 

๒๐ 
พฤษภาคม 

๒๕๕๘ 

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
ก าหนด สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหลักสูตร และ
เตรียมความพร้อมรองรับการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๙  
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

เนื่องจากอาจารย์มีภารกิจหลาย
ด้าน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะศิลปศาสตร์ 
๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ      
การสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๙  
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

เพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิ/
สาขาวิชาตรงหรือสัมพันธ์กับวิชา
ที่เปิดสอนและเป็นไปตามเกณฑ์
มากขึ้น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๖ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๓๐  
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออกจาก
มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๓๓ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

คณะบริหารศาสตร์ 
๗ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๓๐  
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

บันทึกข้อมูล
ใน  ระบบ 
CHECO 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนประธานหลักสูตรใหม่
และการปฏิบัติงานจริง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 
 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

 

เนื่องจากเพ่ิมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จ านวน ๒ คน เพื่อให้
เป็นไปคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๙ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๘  
มกราคม 
๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการตรงตามเกณฑ์ และ
เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

เนื่องจากมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น และมีอาจารย์ที่
เป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษาในหลักสูตรอ่ืนเพ่ือให้
สามารถรองรับนักศึกษาที่สนใจ
ท าวิทยานิพนธ์เฉพาะด้าน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  

๒๕  อยู่ระหว่าง
อาจารย์

เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการตรงตามเกณฑ์ และมี

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๓๔ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

อาจารย์ลาออกจากราชการ 
จ านวน ๑ คน 

๑๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๙  
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทาง
วิชาการตรงตามเกณฑ์ และมี
อาจารย์ลาออกจากราชการ 
จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต            
สาขาวิชาเคมี              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓๐  
มกราคม 
๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่าง
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร   

บันทึกข้อมูล
ในระบบ 
CHECO 

เพ่ือท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์และสามารถ
ท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่
หลากหลาย และรองรับหัวข้อวิจัยที่
นักศึกษาสนใจ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร การปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์                    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๒ หลักสูตร และการ
ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร  ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงาน 

 

           คณะกรรมการการ… 



๓๕ 
  
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร และส าหรับหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลงใน
ระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุง
หลักสูตร ต่อไป 

 

      มติที่ประชุม อนุมัติ 

          ๔.๓.๖  การเสนอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
      หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ 
เริ่มด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรก ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ มีจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจ านวน ๒ คน โดยหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 การเสนอขอปิดหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๔ การขออนุมัติปิดหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) หลักสูตรมีจ านวนมีจ านวนรับเข้านักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับอย่างมากต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ ปี
การศึกษาขึ้นไป และหรือไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน ๓ ปี ขึ้นไป 
  ๒) หลักสูตรไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในเรื่องสาระส าคัญที่ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือการ
แก้ไขนั้นไม่จ าเป็นและไม่เป็นประโยชน์ส าหรับคณะและมหาวิทยาลัย 
  ๓) หลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของประเทศหรือมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่หมด
ความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 หมวด ๔ การขออนุมัติ
ปิดหลักสูตร คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ ตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒  เป็นต้นไป โดยมีเหตุผลในการเสนอขอปิดหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑) จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับเข้าที่ก าหนดไว้ ๕ คนต่อปีการศึกษา ตั้งแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ยกเว้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามแผน แต่มีนักศึกษา
ลาออก จ านวน ๑ คน) 
  ๒) คณะเภสัชศาสตร์ มีนโยบายเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทแบบบูรณาการตามความ
เชี่ยวชาญของคณาจารย์ในสาขาต่าง ๆ ภายในคณะ โดยขอบเขตเนื้อหาหลักสูตรและงานวิจัยครอบคลุมตั้งแต่การ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การวิจัยและพัฒนาชีวเภสัชภัณฑ์ การพัฒนาและการ
ควบคุมคุณภาพสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือการดูแลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาในยุคปัจจุบัน  

ทั้งนี้  ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์  ครั้ งที่  ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่   
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
 

             จึงเรียน... 



๓๖ 
  

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรตามล าดับ 

 

     มติที่ประชุม อนุมัติ  

 ๔.๓.๗  การปิดหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์   
ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรนี้ได้จัดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๔๖ การปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ ๑ ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุม             
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๓ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓  การปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ ๒ ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
การประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ การปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ ๓ ได้รับการเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการ
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  
  หลักสูตรขออนุมัติเปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  
มีมติไม่เห็นชอบและให้เสนอปิดหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับ
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา และให้คณะศิลปศาสตร์ Reprofile หลักสูตรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดย
การบูรณาการควบรวมหรือปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป แต่ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะ
ส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรจึงจะถือว่าเป็นการปิดหลักสูตรที่สมบูรณ์ ยังคงมี
นักศึกษาค้างในหลักสูตร จ านวน ๕๗ คน และยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานะของหลักสูตรวิชาโท
ประวัติศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๖๗ คน เพ่ือประโยชน์และโอกาสทางอาชีพของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การเสนอขอปิดหลักสูตรนี้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑-๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบต่อไป 
             
      มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                   ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



๓๗ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
    ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเพิกถอนปริญญา  
     พ.ศ. .... 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  โดยที่เป็นการ
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพิกถอนปริญญา  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเพิกถอน
ปริญญา พ.ศ. ....  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๑ 
มกราคม ๒๕๖๒ และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒   
 ในการนี้  จึงใคร่ขอน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเพิกถอนปริญญา พ.ศ. ....  ตามท่ีแนบระเบียบวาระนี้ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเพิกถอนปริญญา พ.ศ. ....  

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเพิกถอนปริญญา พ.ศ. ....  ข้อ ๔ (ข) บรรทัด

ที่ ๑  แก้ไขเป็น “คัดลอกหรือลอกเลียนงานของผู้อ่ืน หรือดัดแปลง บิดเบือน ข้อมูล ที่ไม่เป็นไปตามความจริง หรือ
ปลอมแปลง...” 

 ๒. ข้อที่ ๖ วรรค ๓  เพ่ิมเติมข้อความ “หากการด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามวรรค
สองคณะกรรมการอาจขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาขยายเวลาออกไปได้ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน” 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเพิกถอน
ปริญญา พ.ศ. ....  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
และประกาศใช้ต่อไป 

            

 ๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  
      พ.ศ. .... 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  เพื่อให้การจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและครอบคลุมต่อการด าเนินงานในการจัดการศึกษา 
ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ใคร่ขอน าเสนอ (ร่าง)  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม พ.ศ. ... เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และผ่านการ
พิจารณาเบื้องต้นจาก นายโกเมท ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และส านักงาน
กฎหมายและนิติการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
             จึงเสนอ... 



๓๘ 
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ว่าด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียม  พ.ศ. .... 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียม  พ.ศ. .... ข้อ ๓ “ค่าธรรมเนียม หมายความว่า  ค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ค่าปรับ และเงินอ่ืนใดที่เรียกเก็บตามประกาศ...” 
  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม  พ.ศ. ....  และมอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามและประกาศใช้ต่อไป 
 

  ๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต  
            พ.ศ. ....  

       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ   น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา  ตามที่  
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศ 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ
ดังกล่าว และรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา และเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จึงมี
ความจ าเป็นในการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ....  โดยบังคับใช้
ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่เปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ และผ่านการ
พิจารณาเบื้องต้นจาก นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และส านักงานกฎหมาย
และนิติการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
             

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. .... 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ๔.๔.๔  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการรับบุคคลพิการ 
      เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะรับคนพิการเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป และมีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการด าเนินการตามแนวทางและเงื่อนไข
การขอรับเงินฯ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการอย่างเคร่งครัด  นั้น 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าศึกษา  
โปรดจัดส่งประกาศของสภาสถาบัน  เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการ ประจ าปีการศึกษา  
๒๕๖๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการเป็นไปตาม 

 

      เจตนารมณ์… 



๓๙ 
  
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพ่ือให้นักศึกษาพิการที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก 
สิ่งบริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมถึงได้รับการศึกษาท่ีได้มาตรฐานต่อไป 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักศึกษาพิการ  จ านวน ๑๕ ราย ก าลังศึกษา          
๑๐ ราย  ส าเร็จการศึกษา ๕ ราย  ซึ่งปัจจุบันนักศึกษาพิการคณะเกษตรศาสตร์เสียชีวิต ๑ ราย คงเหลือนักศึกษา
พิการ ทั้งสิ้น ๙ ราย ซึ่งได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. ให้มหาวิทยาลัยจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับในลักษณะที่มหาวิทยาลัยก าหนดหลักการการรับผู้พิการที่ 
จะเข้ารับทุนตามท่ีประกาศ  แล้วให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยตามรายคณะ   
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการรับบุคคลพิการ
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ....  ในส่วนของข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ใหม่  ยุบรวมเหลือแค่ 1 ข้อ ไว้เป็นไปตาม
ประกาศ ข้อ 6 เพ่ือให้เป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละคราวแต่ละกรณีไป 
  

   มติที่ประชุม มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป 
 

  ๔.๔.๕  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๖๑  คณะวิทยาศาสตร ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
            คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  
           คณะศิลปศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์ 
     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในการประสานข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน เป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของ คณะ/หน่วยงาน/ส านัก เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกต่อไป  

 กองแผนงานขอน าเสนอ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ เอกสารรายงาน
ดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ โครงร่างองค์กร  ประกอบด้วย ลักษณะองค์กร ประวัติมหาวิทยาลัย/คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการต่างๆ เป็นต้น 

ส่วนที่  ๒  ผลการด า เนินงานในภาพรวมของคณะ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลั ย                                            
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนกลยุทธ์ของคณะ/ส านัก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการด าเนินงานด้านอื่นๆ  

 
                    ส่วนที่ ๓… 



๔๐ 
  

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลสารสนเทศของคณะ  เช่น จ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบุคลากร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๖๑                               
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์                    
คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือจัดท าและใช้ประชาสัมพันธ์ต่อไป     
 

 ทีป่ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. คณะต่างๆ ควรพิจารณาเปรียบเทียบงบประมาณด้านต่างๆ เช่น งบวิจัย และงบพัฒนานักศึกษา 
และเปรียบเทียบจ านวนการได้งานท าของบัณฑิต  เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนคณะต่อไป 
 ๒. ส าหรับสาขาเวียดนาม คณะศิลปศาสตร์ ควรปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นให้กับคน
วัยท างาน  และควรมีการผสมผสานร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ  หรือบูรณาการหลักสูตรร่วมกับกฎหมาย เป็นต้น 
 ๓. การจัดท าหลักสูตรต่างๆ ของคณะควรค านึงถึงความต้องการของตลาดด้วย 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบคณะด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  

        ๔.๔.๖  (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา        
ด้วยส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยส่วนน าได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และในส่วนส าคัญ
ด าเนินการโดยรวบรวมผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย เช่น ด้านการวางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวางระเบียบและออกข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย การอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  ตามความในมาตรา 
๑๕ อ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งกิจกรรมที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ
ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในรอบปีที่ผ่านมา  
  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) รายงาน
ประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปีสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ     
    - 
              ระเบียบวาระท่ี  ๖...  



๔๑ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

   ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ (ลับ) 
   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.๒  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ 

   จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
             

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๓/๒๕๖๒  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม  
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)                 (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

 
 

 
................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 


