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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๕/๒๕๕๘  

วันเสาร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  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. อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
๑๓. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ 
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
๑๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ 

    ๒๑. นางอรอนงค์  งามชัด... 



๒ 
 
๒๑. นางอรอนงค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
           

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 ๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

    นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
๒. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๓. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นายตรีเนตร  สาระพงษ์       รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๔. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล         รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและ 

   ทรัพย์สิน 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
                     

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน ๒ ท่าน  ดังนี้  
  ๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
            ๒. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส 
    

มติที่ประชุม         รับทราบ 
         

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  
         ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ… 



๓ 
 

    ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
      ๑.๒.๑  การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
         เพิ่มเติม  ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ          
สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณใน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม จากส านักงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) ของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๓๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้าน-
เจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้โอนงบประมาณให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขแล้ว จ านวนทั้งสิ้น ๓๒,๖๓๔,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งมีจ านวน
มากกว่าประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๘๘๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่น-        
สองพันบาทถ้วน) โดยรายละเอียดดังนี้ 

๑) นักศึกษาแพทย์ที่ยังคงค้างในชั้นปรีคลินิก ระหว่างปีการศึกษา จ านวน ๕ คน ได้แก่ นักศึกษารหัส 
๕๓ จ านวน ๑ คน (๑ คน x ๒๔,๕๐๐ บาท x ๑๒ เดือน) จ านวน ๒๙๔,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
และนักศึกษารหัส ๕๔ จ านวน ๔ คน (๔ คน x ๒๔,๕๐๐ บาท x ๕ เดือน) จ านวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่น-      
บาทถ้วน) 

๒) งบประมาณที่ต้องโอนให้กับโรงพยาบาลร่วมผลิต คือโรงพยาบาลศรีสะเกษ ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนชั้นคลินิกส าหรับนักศึกษา จ านวน ๔ คน (๔ คน x ๒๔,๕๐๐ บาท x ๑ เดือน) จ านวน ๙๘,๐๐๐ บาท           
(เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ต้องโอนงบประมาณดังกล่าวให้กับโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น หากน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการตั้งแผนงบประมาณเพ่ิมเติม              
ตาม ข้อ ๑๓ ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔         
อาจท าให้ไม่ทันตามข้อตกลงที่ท าร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลศรีสะเกษ  กองแผนงาน จึงเสนอให้
อธิการบดีพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๑๔ ที่ระบุว่า ในกรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่ายเงินตามประเภท
เงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๔  โดยมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอ านาจพิจารณาอนุมัติ                  
แล้วให้น าเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบพร้อมทั้งรายงาน    
การจ่ายเงินนั้น ทันทีท่ีมีการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน จ านวน ๘๘๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันบาท-
ถ้วน)  
   

 มติที่ประชุม รับทราบ    
           ๑.๒.๒  ก าหนด... 



๔ 
 
        ๑.๒.๒  ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
                    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุม  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘  และขอพระราชทาน         
พระกรุณา ดังนี้ 

๑) ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัลรัตโนบล 
๒) ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้มีอุปการคุณเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย

ของที่ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และรับพระราชทานเข็มท่ีระลึก 
๓) ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณะท างานร่วม

ฉายพระฉายาลักษณ์  จ านวน ๒ ชุด 
๔) ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   พระราชกรณียกิจ             

ด้านการศึกษาและประวัติศาสตร์ 
ส านักราชเลขาธิการได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไป ในการนี้  ซึ่งทรงก าหนด      
จะเสด็จฯ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  ส่วนก าหนดวันและเวลานั้น กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง           
และกรมราชองครักษ์ จะประสานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 

    

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ก าหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร                       
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

 มติที่ประชุม รับทราบ     
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
หน้าที่ ๓  ระเบียบวารที่ ๑.๑.๓  เปลี่ยนชื่อใหม่  เป็น “ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี         

เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
 หน้าที่ ๓  บรรทัดที่ ๑๕  เพิ่มค าว่า  “และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย”  
 หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ ๙ – ๑๐  เพิ่มค าว่า  “ตามตัวอย่างแบบฟอร์มท่ีน าเสนอในที่ประชุม”    
 หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ ๒๗ – ๒๘ แก้ไขเป็น  “หากเกินหลังจากวันประกาศ ๑๘๐ วัน ไม่ปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ ถือว่าท าผิดกฎหมาย”   

 หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ ๓๐  เพิ่มค าว่า “มหาวิทยาลัยหรือสถาบันต้องมีคณะกรรมการก ากับ” 
 หน้าที ่๕  บรรทัดที่ ๒  แก้ไขเป็น  “ผู้ใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์ต้องได้รับใบอนุญาตภายใน 

ระยะเวลาที่ก าหนด”   
           หน้าที่ ๕... 



๕ 
 
       หน้าที่ ๕  บรรทัดที่ ๔  แก้ไขเป็น  “ให้แจ้งนายกสภามหาวิทยาลัยในฐานะท่ีเป็นผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ” 
  หน้าที่ ๒๙  บรรทัดที่ ๑๙  กี่เปอร์เซ็นต์  แก้ไขเป็น “ร้อยละเท่าไร” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์                   
                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   
                               คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์  

           คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ส านักวิทยบริการ   
      ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

   ผู้ ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ ายแผนและกิจการ                 
สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่กองแผนงาน ได้เสนอระเบียบวาระการประชุม                         
สภามหาวิทยาลัย เรื่อง (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และของคณะ/ส านัก  ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ  เนื่องจากการ
เอกสารประกอบระเบียบวาระประชุมดังกล่าวมีจ านวนมาก  และมีระยะเวลาในการพิจารณาที่กระชั้นชิด  จึงท าให้ไม่
สามารถพิจารณาเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วน  ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้น าเสนอเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุม          
สภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  และมอบให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยน ากลับไปพิจารณาอีกครั้ง  และหาก            
มีข้อคิดเห็นเป็นประการใดแล้วให้น ามาเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

ดังนั้น กองแผนงาน ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
ติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต่างๆ ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

๑. (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการประเมิน         
ผลการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย     
โดยมีส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้  

- ส่วนน า ประกอบด้วย สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย สารอธิการบดี และสรุปผลการด าเนินงาน
ในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

- ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน            
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ตามแผนกลยุทธ์ที่ ๑ – ๗  ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศ  การประเมนิคุณภาพของมหาวิทยาลัย ผลงานนักศึกษาดีเด่น ผลงานบุคลากรที่ได้รับรางวัล 

- ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย    
 

          ๒. (ร่าง) รายงาน... 



๖ 
 

๒.  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ ของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาล-
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์ -
และเครือข่าย และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  มีผลการด า เนินงานจ าแนกตามพันธกิจหลัก และ      
ส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการจัดท ารายงานประจ าปี  โดยมีผลการ
ด าเนินงานดังนี้  

๒.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต  
๑) จ านวนนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวนนักศึกษารวมทั้ง ๑๑ คณะ มีจ านวน

นักศึกษา ๔,๖๕๘ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๔,๔๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๖ ระดับปริญญาโท 
จ านวน ๑๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๒ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๒ และจ าแนกตามกลุ่ม
สาขา ดังรายละเอียด  

๑.๑) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์                
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีจ านวนนักศึกษาใหม่             
จ านวน ๑,๖๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๓ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๕๓๙ คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน ๑๒๑ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๓ คน  

๑.๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบไปด้วย คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัย-
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวน ๓๓๑ คน คิดเป็น              
ร้อยละ ๗.๑๑  โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๓๒๓ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๗ คน ระดับปริญญาเอก          
จ านวน ๑ คน  

๑.๓) กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบไปด้วย คณะศิลปศาสตร์        
คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวน ๒,๖๔๔ คน คิดเป็น            
ร้อยละ ๕๖.๗๖  โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๕๘๐ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๖๔ คน  

๒) จ านวนนักศึกษาทั้ งหมด ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น               
๑๓,๔๗๒ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๒,๖๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๔ ระดับปริญญาโท            
จ านวน ๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๖ ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ และจ าแนกตามกลุ่ม
สาขา ดังรายละเอียด 

๒.๑) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์           
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด             
จ านวน ๕,๘๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๕ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๕,๑๔๖ คน ระดับปริญญาโท 
จ านวน ๕๔๘ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๙๒ คน  

๒.๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย -
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน ๑,๒๒๘ คน คิดเป็น   
ร้อยละ ๙.๑๒ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๒๑๗ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๙ คน ระดับปริญญา
เอก จ านวน ๒ คน 

   ๒.๓) กลุ่มสาขามนุษย…์ 



๗ 
 

๒.๓) กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์               
คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์   และคณะรัฐศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด จ านวน ๖,๔๕๘ คน                 
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๔  โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๖,๒๙๓ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๖๕ คน  

๓) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 
๒,๖๓๗ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี  จ านวน ๒,๔๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๘ ระดับปริญญาโท                     
จ านวน ๑๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒  ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๐  และจ าแนกตาม   
กลุ่มสาขา ดังรายละเอียด 

๓.๑) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบไปด้วย คณะวิทยาศาสตร์             
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  และคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา      
จ านวน ๑,๐๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ  โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๙๕๕ คน ระดับปริญญาโท                         
จ านวน ๑๑๓ คน ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๒ คน  

๓.๒) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย  คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัย-
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และคณะพยาบาลศาสตร์  มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี                
จ านวน ๑๗๒ คน  คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒  

๓.๓) กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์             
คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์  มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๑,๓๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ 
๕๒.๕๒ โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๓๑๗ คน ระดับปริญญาโท จ านวน ๕๙ คน ระดับปริญญาเอก                     
จ านวน ๙ คน  

๒.๒ ด้านการวิจัย 
ในการด าเนินงานด้านวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   มีการด าเนินงานโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 

จ านวน ๒๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๕๖,๒๖๐,๘๒๓ บาท จ าแนกเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
๑ ) งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน ๗๓ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๓๔.๔๓  เป็น เงิน                   

๑๖,๐๒๑,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๘  
๒ ) แหล่ งทุ นภายนอก จ านวน  ๗๕ โครงการ  คิด เป็ นร้ อยละ  ๓๕.๓๘ เป็น เ งิ น                       

๓๘,๕๕๓,๓๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๕๓   
๓) งบประมาณเงินรายได้  จ านวน ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๙ เป็นเงิน                 

๑,๖๘๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐ 
๒.๓ ด้านการบริการวิชาการ 

ในการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   มีการด าเนินงานโครงการบริการ
วิชาการ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๒ โครงการ เป็นเงิน ๔๘,๒๕๖,๐๖๕  บาท และจ าแนกเป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจาก 

๑ ) งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน ๘๘ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๘๖.๒๗ เป็น เงิน                       
๑๔,๓๐๐,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓ 

 
    ๒) แหล่งทุนภายนอก... 



๘ 
 

๒ ) แหล่ งทุ นภายนอก จ านวน  ๑๔ โครงการ  คิด เป็ นร้ อยละ  ๑๓.๗๓ เป็น เ งิ น                    
๓๓,๙๕๕,๙๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ  ๗๐.๓๗   

๒.๔ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   มีการด าเนินงาน               

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น จ านวน ๗๔ โครงการ เป็นเงิน ๕,๙๔๙,๗๑๙ บาท และจ าแนกเป็นโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนจาก 

๑ ) งบประมาณแผ่นดิน  จ านวน ๖๘ โครงการ คิด เป็นร้อยละ ๙๑.๘๙ เป็น เงิน                     
๕,๘๐๕,๑๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๗ 

๒) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๕ เป็นเงิน ๑๔๔,๕๔๒ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓  

๒.๕ ด้านการให้บริการด้านสารสนเทศและบริการสนับสนุนทรัพยากรส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาและบุคลากร 

๑) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นหน่วยงานหลักในการให้การบริการด้านสารสนเทศ   
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ทั้งบุคลากรและนักศึกษา โดยมีการด าเนินงานด้านบริการดังนี้ 

๑.๑) การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การเรียนการสอน การประชุม           
การลงทะเบียนเรียน การสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาและบุคลากร และสืบค้นข้อมูลมีจ านวนทั้งสิ้น 
๓๓๙  เครื่อง (ไม่นับรวมของคณะต่างๆที่ให้บริการนักศึกษา) 

๑.๒) การให้บริการระบบเครือข่าย เช่น กันเกราเน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย (UBU Wi-Fi)      
โดยให้บริการทุกจุดภายในมหาวิทยาลัย  จ านวน ๒๗๔  จุด ตามเขตพ้ืนที่การศึกษาและที่พักอาศัย 

๑.๓) การให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และการซ่อมบ ารุงในส านักงานอธิการบดี  และ 
หน่วยงานภายในที่มีภารกิจที่ส าคัญ 

๒) ส านักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาห้องสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นห้องสมุด E-Library  

 การให้บริการในด้านฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีจ านวน ๘ รายการ  ได้แก่ สื่อภาพนิ่ง            
สื่อมัลติมีเดีย สื่อวีดีทัศน์พร้อมห้องปฏิบัติการบันทึกเสียง ออกแบบศิลปกรรมกราฟฟิก บริการโสตทัศนูปกรณ์ 
ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย อุปกรณ์จัดแสดง บริการกระจายสัญญาณ เคเบิ้ลทีวี ในเขตพ้ืนที่การศึกษา บริการ
ถ่ายทอดสัญญาณระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
 การให้การบริการทรัพยากรสารสนเทศ  มีจ านวน ๑๙ รายการ   ได้แก่  บริการตอบ                    
ค าถาม /บริการยืม-คืน ทรัพยากรห้องสมุด เช่น หนังสือ วิจัย วารสาร วีดีทัศน์ เทป บันทึกเสียง/บริการยืมระหว่าง
ห้องสมุด/บริการสืบค้นสารนิเทศออนไลน์/บริการวารสาร /บริการฐานข้อมูลออนไลน์บอกรับโดย สกอ.                  
จ านวน ๑๓ ฐาน/บริการข้อมูล ISBN/ISSN /บริการตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ เป็นต้น 
       
 

          สถิติการใช้บริการ... 



๙ 
 
  สถิติการใช้บริการห้องสมุดของส านักวิทยบริการ ประจ าปี ๒๕๕๗   

๑.  ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด (Walk in)     จ านวน  ๒๙๒,๐๖๑  ครั้ง 
 สถิติผู้เข้าใช้บริการทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน  ๑,๕๔๖,๑๒๗  ครั้ง 

๒.  การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์    จ านวน  ๑,๑๑๑๓,๙๐๓  ครั้ง 
๓.  การเข้าใช้เว็บไซต์ส านักวิทยบริการ    จ านวน  ๒๑๖,๖๓๔  ครั้ง 
๔.  การเข้าใช้เว็บไซต์ข้อมูลท้องถิ่น    จ านวน  ๒๑๕,๕๙๐  ครั้ง 

   

๒.๖ ด้านการให้บริการสวัสดิการส าหรับนักศึกษา 
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีหน้าที่หลักในด้านการ บริหารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เป็นรายได้ วางแผนการผลิต การตลาด การลงทุนเพ่ือ
หารายได้จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนแก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือจัดหารายได้ให้แก่
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยมีการก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดหารายได้ หรือผลประโยชน์จากที่ดิน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนอกจากนี้มีการให้บริการ 

๑) ห้องพักรับรอง ส าหรับรับรองบุคลากรโดยจัดเก็บค่าบ ารุง เพ่ือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย     
มีทั้งหมด ๒๔ ห้อง จัดเก็บราคาห้องธรรมดา ๔๐๐ บาทและห้อง VIP ราคา ๕๐๐ บาท โดยอยู่ที่  แฟลต ๓                 
จ านวน ๑๒ ห้อง แฟลต ๔ จ านวน ๑๒ ห้อง 

๒) หอพักส าหรับบริการนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น หอพักสวัสดิการ (หอพักหลังเก่า) มี ๔ อาคาร 
และหอพักเชิงพาณิชย์ (หอพักใหม่) มี ๔ อาคาร 

 

 

ล าดับที่ ชื่อหอพัก จ านวนห้องพัก จ านวนที่รับจริง (ราย) 
๑ ลีลาวดี ๑ ๑๒๖ ๒๕๕ 
๒ ลีลาวดี ๒ ๑๒๖ ๓๐๓ 
๓ ราชาวดี ๑ ๘๑ ๑๔๖ 
๔ ราชาวดี ๒ ๘๑ ๑๔๒ 
๕ ราชาวดี ๓ ๑๒๖ ๓๐๔ 
๕ ราชาวดี ๔ ๑๒๖ ๒๐๐ 
๖ ราชพฤกษ์ ๑ ๕๙ ๑๓๓ 
๗ ราชพฤกษ์ ๒ ๘๑ ๑๔๘ 

 

และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  มีผลการด าเนินงานโดยแสดงงบการด าเนินงานทางการเงิน  มีผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน จ านวน ๔๑๖,๑๗๔.๕๐  บาท 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และ-        
การออกแบบ  คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  
                     คณะบริหารศาสตร์... 



๑๐ 
 
คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ             
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบคณะต่างๆ วิเคราะห์จุดเด่นของแต่ละคณะในรอบปีที่ผ่านมา  และสรุปรายงานในรายงาน
ประจ าปีของแต่ละคณะและให้มหาวิทยาลัยสรุปรวบรวมจุดเด่นดังกล่าว  เพ่ือจัดท าเป็นแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติ  
ในเรื่องต่างๆ ที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและบรรลุจุดมุ่ งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                    
(Best Practice)   

๒. รายงานประจ าปีของแต่คณะควรมีการจัดท าสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยในแต่ละรอบปีให้ชัดเจน  และ 
ควรมีการสรุปจุดอ่อนของแต่ละคณะเพ่ือให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
และรายงานประจ าปี ๒๕๕๗ ของคณะ/ส านัก ต่างๆ และมอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ไปด าเนินการ         
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปี 

     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไตรมาสที่ ๓ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

 ๑. คณะบริหารศาสตร์ 
     ๑.๑ คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย 

เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้ท าสัญญาร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยรับว่าจ้าง
ด าเนินโครงการบริการวิชาการ “สร้างเครือข่ายระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ” ภายใต้กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัก
โอนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) งวดที่ ๑ จ านวน 
๒๒๕ ,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เดือนมีนาคม งวดที่  ๒ จ านวน ๑๘๗ ,๕๐๐ บาท                      
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เดือนพฤษภาคม งวดที่ ๓ จ านวน ๑๘๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น-
เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เดือนกรกฎาคม และงวดที่ ๔ เดือนกันยายน จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น-
บาทถ้วน) รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณจ านวนดังกล่าว            
คณะบริหารศาสตร์ไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘      
ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการดังกล่าวตามที่ได้ท าสัญญากับกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  ดังนั้น บริหารศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย  
        เพ่ิมเติม… 



๑๑ 
 
เพ่ิมเติม จ านวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๘  

   ๑.๒ คณะบริหารศาสตร์  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย  
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้ท าสัญญาร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี  โดยรับว่าจ้างด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ “จัดท าเว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูลในกลุ่มจังหวัด” ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยจังหวัดอุบลราชธานีจักโอนงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) งวดที่ ๑ จ านวน ๒๑๗,๔๘๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น-
เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เดือนพฤษภาคม งวดที่ ๒ จ านวน ๑๖๓,๑๑๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่ง-
ร้อยสิบบาทถ้วน) เดือนมิถุนายน และงวดที่ ๓ จ านวน ๑๖๓,๑๑๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบ-          
บาทถ้วน) เดือนกรกฎาคม รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๕๔๓,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                           
ซึ่งงบประมาณจ านวนดังกล่าว คณะบริหารศาสตร์ไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการดังกล่าว   ตามที่ได้ท า
สัญญากับจังหวัดอุบลราชธานีได้  ดังนั้น บริหารศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย โดยตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๕๔๓,๗๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ๑.๓ คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย  
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ซึ่งได้ด าเนินโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ ๙ - ๑๑            
ก.ค. ๒๕๕๗  แต่เนื่องจากได้จัดเก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : 
ข้อ ๕.๔.๓) จ านวนทั้งสิ้น ๔๗,๓๔๘ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)  เนื่องจากงบประมาณจ านวน
ดังกล่าว คณะบริหารศาสตร์ไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  และได้
ยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการไปพลางก่อน ท าให้คณะบริหารศาสตร์มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือคืนเงินยืมดังกล่าว ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์  จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย โดยตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๔๗,๓๔๘ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) จากเงินค่าลงทะเบียน 
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 ๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขออนุมัติปรับแผน 

งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้รับการช าระค่าปรับผู้ผิดสัญญา              
ลาศึกษาต่อ ของนายแพทย์สมฤทธิ์  สิทธิพงศ์พิทยา (รายรับประเภทเงินชดเชยหรือค่าปรับ ข้อ ๕.๔.๔)              
จ านวน ๘๒๕,๒๒๖.๙๔ บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)  ซึ่งได้น าส่งเงินให้กับ
มหาวิทยาลัยแล้ว แต่เนื่องจากเงินค่าปรับดังกล่าว ต้องน าส่งเงินคืนคลังจังหวัด ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ               
การสาธารณสุข  จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย โดยต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม                           
 
 

                                       จ านวน ๘๒๕,๒๒๖.๙๔ บาท… 



๑๒ 
 
จ านวน ๘๒๕,๒๒๖.๙๔ บาท  (แปดแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือจักได้เบิกจ่ายเงินเพื่อคืนคลังจังหวัดต่อไป 
 ๓. คณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงิน 
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้ด าเนินโครงการอบรมครูประวัติศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ครั้งที่ ๓ เพ่ือความรู้ความเข้าใจอาเซียน และมีรายรับค่าลงทะเบียน (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) 
จ านวน ๑๐๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ไม่ได้ประมาณการรายจ่าย           
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ  ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์  จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย โดยตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๑๐๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ในแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๔. คณะเภสัชศาสตร์ 
             คณะเภสัชศาสตร์  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย            
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนงานค่าบริการวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอกเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จ านวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ซึ่งงบประมาณจ านวนดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่าย
ไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าวได้  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)        
ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๕. คณะเกษตรศาสตร์ 
             คณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย           

เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและ
ผลไม้เพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จ านวน ๒,๐๐๓,๓๓๙.๒๔ บาท (สองล้านสามพันสามร้อยสามสิบ- 
เก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) และงบประมาณจ านวนดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการตามที่ได้
ท าสัญญากับส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ดังนั้น  คณะเกษตรศาสตร์ จึงขออนุมัติ
ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย โดยตั้ งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๒ ,๐๐๓ ,๓๓๙.๒๔ บาท                 
(สองล้านสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์) ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

 
 
             ๖. ส านักงาน... 



๑๓ 
 
  ๖. ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
   ส านักงานพัฒนานักศึกษา ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานโครงการพัฒนา        
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จ านวน ๖๖,๓๖๕ บาท (หกหมื่นหกพัน-
สามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นสากล แต่เนื่องจากงบประมาณจ านวน
ดังกล่าว ส านักงานพัฒนานักศึกษาไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  
และได้ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้ในการด าเนินโครงการไปพลางก่อน ท าให้ส านักงานพัฒนานักศึกษา มีความจ าเป็นต้อง
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือคืนเงินยืมดังกล่าว ดังนั้น ส านักงานพัฒนานักศึกษา  จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย  โดยเ พ่ิมเติมงบประมาณจ านวน ๖๖,๓๖๕ บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)                             
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
  ๗. กองการเจ้าหน้าที่ 

      กองการเจ้าหน้าที่  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย             
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เนื่องจากได้ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการ เทคนิค และ
วิธีการในการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะ          
มีรายรับค่าลงทะเบียน (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓)  จ านวน ๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น-
แปดพันบาทถ้วน)  โดยกองการเจ้าหน้าที่ ไม่ได้ประมาณการรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ   ดังนั้น          
กองการเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย  โดยการเพ่ิมเติมงบประมาณจ านวน  ๑๑๘,๐๐๐  บาท                     
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไตรมาสที่ ๓ จ านวนทั้งสิ้น ๔,๗๖๓,๖๗๙.๑๘ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่น-         
สามพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสิบแปดสตางค์)  โดยจ าแนกรายละเอียดดังนี้ 

    ๑) คณะบริหารศาสตร์  จ านวน ๑,๓๔๑,๐๔๘ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่สิบแปดบาท-
ถ้วน)  

๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน ๘๒๕,๒๒๖.๙๔ บาท (แปดแสนสองหมื่น-           
ห้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 

๓) คณะศิลปศาสตร์  จ านวน ๑๐๙,๗๐๐ บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
๔) คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนบาทถ้วน)  

    ๕) คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน ๒,๐๐๓,๓๓๙.๒๔ บาท  (สองล้านสามพันสามร้อยสามสิบเก้าบาท-
ยี่สิบสี่สตางค์) 

๖) ส านักงานพัฒนานักศึกษา  จ านวน ๖๖,๓๖๕ บาท  (หกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
 ๗) กองการเจ้าหน้าที่  จ านวน ๑๑๘,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  
 

            ที่ประชุม… 



๑๔ 
 
  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้เงิน
บริการวิชาการ  ว่ามีระเบียบดังกล่าวหรือไม่หากยังไม่มีให้ไปพิจารณา  เพ่ือมหาวิทยาลัยจักได้มีระเบียบเกี่ยวกับการ
ใช้เงินบริการวิชาการทีเ่ป็นเกณฑเ์ดียวกนั  และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่อไป 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาและปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เป็นงานประจ าควรตั้งแผนงบประมาณ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  และควรวางแผนล่วงหน้าไม่ควรมาขอตั้งแผนงบประมาณในช่วงกลางปี 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

  ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
       และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณีส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ 

        ประโยชน์ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 

กิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์               
ได้ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒ รายการ  ซึ่งไม่สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณในโครงการให้แล้วเสร็จได้ ซึ่งสรุปปัญหาได้ดังนี้ 

๑) โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณหอพักนักศึกษาใหม่ งวดที่ ๒ และ ๓  
จ านวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งในขั้นตอนอนุมัติในหลักการที่ด าเนินการ
ในระบบ UBUFMIS  ยังมีงบประมาณเพียงพอตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่เมื่อจะด าเนินการเบิกจ่าย  
พบว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ  เนื่องจากการบันทึกในระบบผิดพลาด จึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ 
UBUFMIS ได้ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จึงได้ด าเนินการยืมเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไปพลาง
ก่อน 

๒) โครงการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษาราชาวดี ๒ งวดที่ ๖ จ านวนเงิน ๑,๓๘๐,๐๐๐ บาท             
(หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งในขั้นตอนอนุมัติในหลักการที่ด าเนินการในระบบ UBUFMIS ยังมี
งบประมาณเพียงพอตามจ านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร แต่เมื่อจะด าเนินการเบิกจ่าย  พบว่ามีงบประมาณไม่
เพียงพอ  เนื่องจากการบันทึกในระบบผิดพลาด จึงไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS ได้ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงได้ด าเนินการยืมเงินทดรองจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างไปพลางก่อน 

ซึ่งในปัญหาข้างต้นนั้น ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ประสานทาง Call Canter 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และคณะที่ปรึกษาระบบ UBUFMIS มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ได้ข้อสรุปว่า เกิดจาก 

 

   ความผิดพลาด… 



๑๕ 
 
ความผิดพลาดในระบบ UBUFMIS และได้รับข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้างดังกล่าว  ซึ่งส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองแผนงาน และกองคลัง ได้ประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ได้ข้อสรุปในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา คือ ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมเติม โดยใช้เงินรายได้คงเหลือของส านัก
บริหารทรัพย์สินฯ  และให้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ UBUFMIS  ในวิธีการขออนุมัติและเบิกจ่าย               
โดยไม่ต้องด าเนินการผ่านระบบพัสดุ เนื่องจากกระบวนการทางพัสดุได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  และมีเอกสารเป็น               
ลายลักษณ์อักษรครบถ้วนแล้ว 

ดังนั้น ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวนทั้งสิ้น ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งมียอดเงินคงเหลือทั้งสิ้น 
๓,๒๙๐,๙๘๓.๕๗ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยแปดสิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)  เพ่ือให้สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าวได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  (สาเหตุเนื่องมาจากการบันทึกในระบบผิดพลาด) 

                                                                                                                                                                              

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. พิจารณาอนุมัติการใช้เงินรายได้คงเหลือ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ านวน ๒,๕๗๐,๐๐ บาท 

(สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
  ๒. พิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

โดยตั้ งแผนงบประมาณรายจ่ ายจากรายได้คง เหลือ  ของส านั กบริหารทรัพย์ สิ นและสิทธิประโยชน์                       
จ านวน ๒,๕๗๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติทั้ง ๒ รายการ  
 

 ๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และขออนุมัติปรับ 
     แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณีคณะวิทยาศาสตร์ 

      รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ประมาณการรายจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตไว้
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๘,๗๐๘,๗๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนแปดพัน-
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน ๖,๘๕๑,๘๗๑.๘๔ บาท                  
(หกล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสี่สตางค์) คงเหลือ งบประมาณ จ านวน 
๑,๘๕๖,๘๒๘.๑๖ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทสิบหกสตางค์)  โดยงบประมาณ
คงเหลือดังกล่าวส ารองไว้ส าหรับช าระค่ากระแสไฟฟ้า  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและบริหารจัดการของคณะ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการของคณะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดรับกับเกณฑ์การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึง ขออนุมัติใช้
เงินกองทนุส่งเสริมการผลิตบัณฑิต  และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ      
                          พ.ศ. ๒๕๕๘… 



๑๖ 
 
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยตั้ งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนส่ง เสริมการผลิตบัณฑิตดังกล่าว  จ านวน                                                    
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) จ านวน ๖ โครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดิมตามแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์มีเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคงเหลือ จ านวน ๓๔,๖๑๘,๑๘๗.๓๘ 
บาท (สามสิบสี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) และเมื่อหักจากการขอ
อนุมัติใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในครั้งนี้ จ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) จะคงเหลือจ านวน 
๒๘,๖๑๘,๑๘๗.๓๘ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ชื่อโครงการ รายการ
ค่าใช้จ่าย 

องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนเงิน 
รวม 

  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
๑. การจัดการเรียน
การสอนระดับ
ปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา  

งบด าเนินงานเพื่อ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

๑. การผลิต
บัณฑิต 

๑,๑๕๒,๕๐๐ ๑,๑๕๒,๕๐๐ ๑,๑๕๒,๕๐๐ ๑,๑๕๒,๕๐๐ ๔,๖๑๐,๐๐๐ 

๒. พัฒนาระบบ
บัญชีท่ัวไปและ
บัญชีต้นทุน
กิจกรรมคณะ
วิทยาศาสตร์เป็น
โปรแกรมส าเร็จรูป 

ค่าจ้างเหมาการ
พัฒนาระบบบัญชี
ท่ัวไปและบัญชี
ต้นทุนกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
เป็นโปรแกรม
ส าเร็จรูป  

๕. การบริหาร
จดัการ 

- - - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ 

๓. ประกันสังคม
ส าหรับลูกจ้าง
ชั่วคราวชาว
ต่างประเทศ 

เงินสมทบ
ประกันสังคม 

๕. การบริหาร
จัดการ 

๗๕๐ ๗๕๐ ๗๕๐ ๗๕๐ ๓,๐๐๐ 

๔. เตรียมความ
พร้อมนักศึกษาสห
กิจศึกษา และความ
พร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 

ค่าใช้จ่ายในการ
จัดอบรมให้กับ
นักศึกษาเพื่อ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ประกอบอาชีพ 

๑. การผลิต
บัณฑิต 

๑๕,๗๗๕ ๑๕,๗๗๕ ๑๕,๗๗๕ ๒๑,๗๗๕ ๖๙,๑๐๐ 

๕. ประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งท่ี 
๒๐ (ANSCSE ๒๐) 

งบด าเนินงาน
ส าหรับการจัด
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ 
 

๓. การบริการ
วิชาการ 

๖๕,๕๐๐ ๖๕,๕๐๐ - - ๑๓๑,๐๐๐ 

                ชื่อโครงการ... 



๑๗ 
 
ชื่อโครงการ รายการ

ค่าใช้จ่าย 
องค์ประกอบ
การประกัน
คุณภาพ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวนเงิน 
รวม 

  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
๖. ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการ
วิจัย 

ค่าใช้จ่ายในการ
น าเสนอผลงาน 
และค่าตอบแทน
ส าหรับนักวิจัย 

๒. การวิจัย ๒๖๔,๒๒๕ ๒๖๔,๒๒๕ ๒๖๔,๒๒๕ ๒๖๔,๒๒๕ ๑,๐๕๖,๙๐๐ 

รวม  ๑,๔๙๘,๗๕๐ ๑,๔๙๘,๗๕๐ ๑,๔๓๓,๗๕๐ ๑,๕๖๙,๒๕๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. พิจารณาอนุมัติ ใช้ เ งินกองทุนส่ ง เสริมการผลิตบัณฑิต จ านวน ๖ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท                      
(หกล้านบาทถ้วน) ของคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒. พิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘      
โดยตั้ งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์  จ านวน                                                                         
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติทั้ง ๒ รายการ 
  

 ๔.๑.๑.๔  ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
    ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปี 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  กรณีคณะศิลปประยุกต์และ          
     การออกแบบ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปประยุกต ์
และการออกแบบ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้รับอนุมัติจาก             
สภามหาวิทยาลัยให้ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑  จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) และ        
ครั้งที่ ๒ จ านวน ๘,๖๕๒,๘๓๕.๗๙ บาท (แปดล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) 
เนื่องจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ส าหรับจ่ายค่าจ้างพนักงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน ๓,๘๒๐,๐๒๘ บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นยี่สิบแปดบาทถ้วน)  ซึ่งไม่
เพียงพอที่จะจ่ายให้กับพนักงานในช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๘  ดังนั้น คณะศิลปประยุกต์และ            
การออกแบบ จึงขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓  จ านวน ๓,๐๙๔,๗๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่น-         
สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  และมีแผนการช าระเงินยืมในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – พ.ศ. ๒๕๘๑ (ปรับแผนการช าระเงินยืม
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงาน จ านวน ๒,๗๘๒,๖๗๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพัน-            
หกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน ๒๒๔,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเงิน
สมทบ 
 

            ประกันสังคม... 



๑๘ 
 
ประกันสังคม จ านวน ๘๘,๑๒๐ บาท (แปดหมื่นแปดพันหนึ่ งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมเป็น จ านวนทั้งสิ้น                                     
๓,๐๙๔,๗๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณเพ่ือ
สมทบในโครงการเดิมตามแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ทั้ ง นี้  เ งิ นทุ นส า รองมหาวิทยาลั ย  ณ  วั นที่  ๓๑  มี น าคม  ๒๕๕๘   มี จ านวนคง เหลื อ                              
๘๖,๘๕๐,๐๗๓ บาท (แปดสิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑. พิจารณาอนุมัติการยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย จ านวน ๓,๐๙๔,๗๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่น-

สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
  ๒. พิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย จ านวน ๓,๐๙๔,๗๙๐ บาท (สามล้านเก้าหมื่นสี่พัน-
เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกวาง  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ พิจารณาการจัดหารายได้จากการท าวิจัยและ                            
การบริการวิชาการ  และการท าความร่วมมือกับเอกชนเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้เข้าคณะอีกทางหนึ่งด้วย 
  ๒. มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไปด าเนินการประเมินความเสี่ยงของคณะว่ามีความ
เสี่ยงอะไรบ้าง  แล้วท ารายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  ๓. มอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไปด าเนินการปรับแผนการคืนเงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัยใหม่  โดยให้มีการคืนเงินในระยะเวลาที่สั้นลงและน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ   และมอบคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบไปด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๔.๑.๑.๕  พิจารณาแผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
                 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีคณะ- 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  มีมตอินุมัติให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยเพ่ือสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จ านวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขจัดท าแผนการใช้คืนเงินยืมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไปนั้น 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้จัดท าแผนการใช้คืนเงินยืมทุนส ารองมหาวิทยาลัย   
จ านวน  ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดการช าระหนี้ ๔ ครั้ง ดังนี้ 

๑.  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ช าระหนี้จ านวน ๕,๙๒๑,๗๔๗ บาท  (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่ง- 
พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) 

      ๒. ครั้งที่ ๒ ... 



๑๙ 
 

๒.  ครั้งที ่๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ช าระหนี้จ านวน ๒,๗๕๓,๒๕๓ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพัน-        
สองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) 

๓.  ครั้งที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  ช าระหนี้จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 
๔.  ครั้งที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๘  ช าระหนี้จ านวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  (สามล้านบาทถ้วน) 

 

ทั้งนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ให้ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย  รวมจ านวน ๔๐,๖๕๗,๖๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ดังนี้ 

๑.  ครั้งที่ ๑  ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๘ เมือ่วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘  จ านวน ๗,๒๘๒,๐๐๐  บาท            
(เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๒.  ครั้งที่ ๒  ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙  จ านวน ๗,๐๐๑,๘๐๐ บาท          
(เจ็ดล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

๓.  ครั้งที่ ๓  ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐  จ านวน ๑,๓๗๓,๖๐๐ บาท          
(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

๔.  ครั้งที่ ๔  ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓  จ านวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

๕. ครั้งที่ ๕  ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔  จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท          
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ก าหนดแผนการคืนเงินยืมทุนส ารองมหาวิทยาลัยจากการ        
ยืมเงินทั้ง ๕ ครั้ง รวมจ านวน ๔๐,๖๕๗,๖๐๐ บาท (สี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  ในระหว่าง      
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๕  ดังนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕  จึงท าให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขไม่สามารถก าหนดแผนการคืนเงินยืมทุนส ารองมหาวิทยาลัยจากการยืมจ านวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท                 
(สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้  แตเ่นื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  มีงบประมาณเงินรายได้คงเหลือจากการบริหารจัดการ จึงสามารถส่งคืนเงินยืมทุนส ารอง
มหาวิทยาลัยได้ จ านวน ๕,๙๒๑,๗๔๗ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)   และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ก าหนดแผนการคืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยในส่วนที่เหลืออีก               
จ านวน ๘,๗๕๓,๒๕๓ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)  ในระหว่างปี                     
พ.ศ.  ๒๕๖๖ –  ๒๕๖๘  รายละเ อียดตามบันทึกข้ อความวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                                 
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๖.๑.๗/๐๐๒๖  ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตแิผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๔,๖๗๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน-      
บาทถ้วน)   
 

ที่ประชุม… 



๒๐ 
 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  -  มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ไปปรับปรุงตารางรายละเอียดแผนการใช้คืน
เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยใหม่  โดยให้มีการคืนเงินในระยะเวลาที่สั้นลงพร้อมทั้งให้มีการทบทวนแผนการคืนเงินทุน
ส ารองของมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ และควรมีการคืนเงินยืมจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเมื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ-           
การสาธารณสุขมีรายได้เพ่ิมขึ้น และให้น าแผนการใช้คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยที่ปรับปรุงใหม่เสนอเข้าที่ประชุม           
สภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
  

  มติที่ประชุม  อนุมัติ   และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๔.๑.๑.๖  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

           นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี       
ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี น าเสนอรายงานทางการเงิน 
ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๓๔  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ส าหรับ
รอบระยะเวลา วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
  ๒. การวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ๓. รายละเอียดรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าบทสรุปส าหรับผู้บริหารในรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยในครั้ง
ต่อไป  เพ่ือให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น  และสะดวกในการพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะต่อไป 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท าตารางสรุปเปรียบเทียบแยกระหว่างรายรับและรายจ่าย  
เป็นรายไตรมาส  เพ่ือให้การพิจารณารายละเอียดมีความชัดเจนมากข้ึน 
  ๓. ในการรายงานงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งต่อไป  มหาวิทยาลัยควรตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายว่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงเป็นร้อยละเท่าไหร่  พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบว่าท าไมจึงเป็น
เช่นนั้น 
 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

             ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณา... 



๒๑ 
 
   ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
     - 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

       ๔.๒.๑  แก้ไขค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี และแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  
         (เพิ่มเติม) 

    รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ตามที่ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘                                
เรื่อง “แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” นั้น มหาวิทยาลัยใคร่ขออนุมัติแก้ไขชื่อ
ต าแหน่งรองอธิการบดีจ านวน ๑ ราย  และขออนุมัติแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี (เพ่ิมเติม) จ านวน                         
๒ ราย ดังนี้ 

๑. ขอแก้ไขชื่อต าแหน่งรองอธิการบดี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๘            
จ านวน ๑ ราย 

สืบเนื่องจากได้มีการปรับเปลี่ยนภาระงานของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ  โดย
ได้มอบหมายให้นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี  มารับผิดชอบควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลและงานวิเทศสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย  แทน นายอรรถพงษ์  กาวาฬ  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์              
ซึ่งพ้นจากหน้าที่เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติแก้ไขชื่อต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวน ๑ ราย  
จาก  
“๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์            

สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศ
สัมพันธ์”  

เป็น   
“๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งอาจารย์             

สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและ         
วิเทศสัมพันธ์” 

โดยให้มีอาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามค าสั่งมอบหมายภาระงานและมอบอ านาจให้             
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี     

๒. การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี   
    เนื่องจากปัจจุบันภารกิจของมหาวิทยาลัยได้ขยายตัวอย่างมากทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพทั้ง 

ภารกิจประจ าและภารกิจเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐที่ให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคมในด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ             
สังคมการศึกษา และเทคโนโลยี  เป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและการบริหารให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้  

   ดังนั้น… 



๒๒ 
 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ  จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
จ านวน ๒ ราย ดังนี้ 

(๑) นายทรงพล  อินทเศียร  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษา
ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  

นายทรงพล  อินทเศียร  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการ
ภายใน  มาประมาณ ๒ ปี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับจังหวัดและชุมชน 
งานประชาสัมพันธ์  การจัดกิจกรรมและงานพิธีของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมการพัฒนาองค์กรและบุคลากร และ
ช่วยงานของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี)  

เนื่องจากอธิการบดีได้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนต าแหน่งนางสิรินทร์ทิพย์ - 
บุญมี  ให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  และมอบหมายให้รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลและงานวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ตาม ๑ และมอบหมายภาระงานที่          
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) รับผิดชอบอยู่เดิมทั้งหมดให้แก่นายทรงพล  อินทเศียร  ดูแลแทน  
(ยกเว้นงานวิเทศสัมพันธ์)  ท าให้ภาระงานที่นายทรงพล  อินทเศียร  รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้น จึงเห็นควรให้ปรับต าแหน่งจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ เป็น              
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  และให้มีอาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามค าสั่ง
มอบหมายภาระงานและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี  

(๒) นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชา
การบริหารธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาราชการแทน              
รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 

นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน        
มาเป็นเวลาประมาณ ๒ ปี มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารการเงินการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัย  โดยได้รับมอบ
อ านาจให้อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ในวงเงินที่ อธิการบดี
ก าหนด รวมทั้งการพัฒนาและควบคุมดูแลระบบสารสนเทศการเงิน (UBU FMIS) ของมหาวิทยาลัย การจัดท ารายงาน
สถานะการเงินทุกรายไตรมาสและรายงานประจ าปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน                     
ภาระงานที่นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  รับผิดชอบมีปริมาณมากและมีความยากระดับสูง  อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดความเสียหายต่อราชการ  ในการบริหารและควบคุมดูแลจึงต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและต้อง
ใช้ความระมัดระวังรอบคอบเป็นอย่างมาก  
 ดังนั้น เพ่ือให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  จึงเห็นควรให้ปรับต าแหน่งจากผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เป็น รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  และให้มีอาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามค าสั่งมอบหมายภาระงานและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินปฏิบัติราชการ
แทนอธิการบดี  
               โดยให้ผู้รักษา… 



๒๓ 
 

โดยให้ผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีได้รับเงินประจ าต าแหน่งรองอธิการบดี คนละจ านวน 
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินค่ารถประจ าต าแหน่งรองอธิการบดี  คนละจ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  โดยเบิกจ่ายจาก
เงินรายได้มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
๑. การแก้ไขชื่อต าแหน่งรองอธิการบดีรายนางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  เป็น “รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

งานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์”  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
   ๒. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  จ านวน ๒ ราย ได้แก่ 

   ๒.๑  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  
     ๒.๒  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
 

 โดยให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งรองอธิการบดี  คนละจ านวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเงินค่ารถ
ประจ าต าแหน่งรองอธิการบดี  คนละจ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
 

  มติที่ประชุม ๑. เห็นชอบ แก้ไขชื่อต าแหน่งรองอธิการบดีรายนางสิรินทิพย์ บุญมี 
เป็น “รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์”  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐  

    ๒. เห็นชอบ  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  จ านวน ๒ ราย ได้แก่ 
   ๒.๑  นายทรงพล  อินทเศียร  เป็นรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ

ชุมชนสัมพันธ์  
      ๒.๒  นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  เป็นรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและ

ทรัพย์สิน  
 

      โดยให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งรองอธิการบดี คนละจ านวน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  และเงิน      
ค่ารถประจ าต าแหน่งรองอธิการบดี  คนละจ านวน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท  โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   
 

 ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทดแทน 
   ชุดปัจจุบันที่สิ้นสุดวาระ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙/๒๕๕๖  ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  

                ดังนั้น… 



๒๔ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 

“ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑) เป็นผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือมีสถานภาพทางสังคมในอันที่จะเอ้ือประโยชน์ 

ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

๓) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย  หรือเป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖  โดยให้มีจ านวน
และองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกัน 
จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๐ คน 

๒) ผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน  แต่ไม่เกิน ๕ คน 

๓) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ งรองอธิการบดี

โดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ” 
ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  ระเบียบวาระที่ ๓.๓      

ผลการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ทดแทนชุดปัจจุบันที่สิ้นสุดวาระ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้น ารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับการทาบทามเสนอ                       
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งต่อไป  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบ
รับการทาบทาม  ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ล าดับ... 



๒๕ 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง พื้นที่/เขต 
๑.  นายชวลิต  องควานิช ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัด

อุบลราชธานี 
จ.อุบลราชธานี 
 

๒.  นายมีชัย  แต้สุจริยา เจ้าของโรงงานทอผ้าค าปุน จ.อุบลราชธานี 
๓.  เภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ จ.อุบลราชธานี 
๔.  เภสัชกรทวีสิทธิ์  วีระวัฒนชัย ประธานเครือข่ายเภสัชกรอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
๕.  ดร.สมชาย  เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จ ากัด จ.อุบลราชธานี 
๖.  นายสันติ  กตัญญูตานันท์ ข้าราชการบ านาญ อดีตปลัดเทศบาลนครอุบล จ.อุบลราชธานี 
๗.  นายประชา  กิจตรงศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ กิจตรงยามาฮ่า   จ.อุบลราชธานี 
๘.  นายอดิศักดิ์  ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหารบริษัทอุบลวัสดุ จ.อุบลราชธานี 
๙.  นายอุทัย  เกษมทาง นายกเทศมนตรีต าบลศรีไค จ.อุบลราชธานี 
๑๐.  นายทศพล  ไกรพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านศรีไคออก จ.อุบลราชธานี 
๑๑.  นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ 
๑๒.  นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์ ประธานผู้ พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและ

ครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ 
จ.ศรีสะเกษ 

๑๓.  นายมงคล  ตันสุวรรณ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม จ.นครพนม 
๑๔.  นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ เจ้าของกิจการโรงแรม จ.ระยอง 
๑๕.  นายกว้าง  รอบคอบ ข้าราชการบ านาญ จ.กรงุเทพมหานคร 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. แต่งตั้งประธาน และเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   แต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 

 

  ๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์    ประธาน  
  ๒. นายชวลิต  องควานิช     กรรมการ 
  ๓. นายมีชัย  แต้สุจริยา     กรรมการ 
  ๔. เภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน    กรรมการ 
  ๕. เภสัชกรทวีสิทธิ์  วีระวัฒนชัย    กรรมการ 
  ๖. ดร.สมชาย  เหล่าสายเชื้อ     กรรมการ 
  ๗. นายสันติ  กตัญญูตานันท์     กรรมการ 
  ๘. นายประชา  กิจตรงศิริ     กรรมการ 
  ๙. นายอดิศักดิ์  ตั้งมิตรประชา    กรรมการ 
          ๑๐. นายอุทัย  เกษมทาง... 



๒๖ 
 

  ๑๐. นายอุทัย  เกษมทาง     กรรมการ 
  ๑๑. นายทศพล  ไกรพันธ์     กรรมการ 
  ๑๒. นางจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศรี    กรรมการ 
  ๑๓. นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์    กรรมการ 
  ๑๔. นายมงคล  ตันสุวรรณ     กรรมการ 
  ๑๕. นายกว้าง  รอบคอบ     กรรมการ 
  ๑๖. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการ 
                 

        ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
    ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗) 

     รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา 
จ านวน ๓ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน     
ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  โดยคณะและผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแล้ว 
ดังนี้  

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๑  คน 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๑  คน 

 ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑  คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีชีวภาพ    จ านวน    ๑  คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๗) จ านวน ๓ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน          
๒ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ    
 
 

          ระเบียบวาระท่ี  ๔…   



๒๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   

        ๔.๓.๑  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
           อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                            
           จ านวน  ๒๐ หลักสูตร  

       รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหาร-
ศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน                 
๒๐ หลักสูตร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาศึกษาต่อ ลาออกราชการ ดังนั้น  จึงขอ
ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพจริง และสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 ทั้งนี้ การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๒๐ หลักสูตร ดังนี้ 

 

หลักสูตร/สังกัด เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  

 
๑) ดร.ชิดหทัย  เพชรช่วย 
๒) นางสาวนิต  หาญประเทศ 

๓) นายอดุลย์  ไศลบาท 

๔) นางพรทิพย์  ทาบทอง 

๕) ดร.ศันสนีย์  ชวนะกุล  

 
๑) ดร.ทัศนีย์  เจียรพสุอนันต์ 
๒) นางสาวสุนทรี  ศรีเที่ยง 

๓) ดร.สังวาลย์  แก่นโส 

๔) ดร.ทรงอ านาจ  พงษ์สมบูรณ์ 
๕) ดร.ประเสริฐ  ผางภูเขียว 

 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑) นายอดุลย์เดช  ไศลบาท 
๒) ดร.กติกา  สระมณีอินทร์ 
๓) นายรัชวุฒิ  โคตรลาค า 

๔) นางสาวนิภาพร  ค าหลอม 

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ 

๑) นายอดุลย์เดช  ไศลบาท 
๒) ดร.กติกา  สระมณีอินทร์ 
๓) นายรัชวุฒิ  โคตรลาค า 

๔) นางสาวกานต์นลินญา  บุญที 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ช่อทิพย์  กัณฑโชติ 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อรัญญา  พิมพ์มงคล 

๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศักดิ์ศร ี สุภาษร 
 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา 
๓) ดร.สุมาลี  เฮงยศมาก 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุระ  วุฒิพรหม 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 



๒๘ 
 

หลักสูตร/สังกัด เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
 ๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.สุระ  วุฒิพรหม 

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุภาพร  พรไตร 

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุภาพร  พรไตร 

 

 

๔)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
๑) นางอัปสร  อินทิแสง 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชาญชัย  ศุภอรรถกร 

๓) นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ 
๔) นายพิชิต  โสภากันต ์

๕) ดร.สุมาลี  เฮงยศมาก      
วิทยาเขตมุกดาหาร 
๑) นางณัฏฐ์นรี  โสภากันต ์
๒) นายธวัชชัย  สลวงสิงห ์
๓) นายวรยุทธ  วงศ์นิล 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชยาพร  แก่นสาร์ 
๕) Dr.Christain Herbst 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
๑) นางอัปสร  อินทิแสง 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชาญชัย  ศุภอรรถกร 

๓) นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ 
๔) นายพิชิต  โสภากันต์ 
๕) ดร.ปิยะนันท ์ พนากานต์      
วิทยาเขตมุกดาหาร 
๑) นางณัฏฐ์นรี  โสภากันต์ 
๒) นายธวัชชัย  สลวงสิงห ์
๓) นายวรยุทธ  วงศ์นิล 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชยาพร  แก่นสาร์ 
๕) นายอาทิตย์ บุญเริง 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๕)  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ   
๒) ดร.วงกต  ศรีอุไร 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มณูญพงศ์  ศรีวิรัตน์ 
๔) ดร.ชัชวิน  นามมั่น 
๕) ดร.สมปอง  เวฬวุนาธร 

๑) ดร.ณัฏฐ์  ดิษเจริญ   
๒) ดร.วงกต  ศรีอุไร 
๓) ดร.วราวุฒิ  ผ้าเจริญ 
๔) ดร.ชัชวิน  นามมั่น 
๕) ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร 
 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๖)  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม 
๒) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ ์

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทวีศักดิ ์ สุดยอดสุข 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รักเกียรติ  จิตคติ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม 
๒) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาส  จิตต์เจริญ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รักเกียรติ  จิตคติ 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 



๒๙ 
 

หลักสูตร/สังกัด เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
 ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุวัฒน์  ผาบจันดา 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวัฒน์  ผาบจันดา 

 

๗)  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) ดร.สังวาลย์  แก่นโส 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปาริชาติ  พุ่งขจร 

๓) รองศาสตราจารย์ 
ดร.พงศ์ศักดิ ์ รัตนชัยกุลโสภณ 

๔) รองศาสตราจารย์ 
ดร.จันทรพร  ทองเอกแก้ว 

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณิชารัตน์  สวาสดิ์พันธ ์

๑) ดร.ศันสนีย์  ชวนะกุล 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปาริชาติ  พุ่งขจร 

๓) รองศาสตราจารย์ 
ดร.พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ 

๔) รองศาสตราจารย์ 
ดร.จันทรพร  ทองเอกแก้ว 

๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ณิชารัตน์  สวาสดิ์พันธ ์

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๘)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม 
๒) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ ์
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทวีศักดิ ์ สุดยอดสุข 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รักเกียรติ  จิตคติ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวัฒน์  ผาบจันดา 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญ  อินทร์แต้ม 
๒) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จุฑามาส  จิตต์เจริญ 

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.รักเกียรติ  จิตคติ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุวัฒน์  ผาบจันดา 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๙)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๑) นางสาวทรงสุภา  พุ่มชุมพล 
๒) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล 
๓) นายชาคริต  โพธิ์งาม 
๔) นางสาวบงกช  บุญเพ็ชร 
๕) นายรัฐพงศ์  ปฏิกานัง 

๑) นายชาคริต โพธิ์งาม 
๒) รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์ 
๔) ดร.วิระพันธ์  สีหานาม 
๕) นางสาวทรงสุภา  พุ่มชุมพล 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๐)  หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
๑) ดร.น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ 
๒) นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา 
๓) นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก า
พลพัฒน์ 

 
๑) นางสาวอุไรวรรณ  สาสังข์ 
๒) นางสาวจารุวรรณ  ชุปวา 
๓) นางสาวสุวภัทร  นักรู้ก า
พลพัฒน์ 

 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร 



๓๐ 
 

หลักสูตร/สังกัด เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
 ๔) นางสาวปาริชาติ  บัวหลวง 

๕) นางสาวเกสร  สายธน ู
๔) นางสาวปาริชาติ  บัวหลวง 
๕) นางสาวเกสร  สายธน ู

ประกอบการ
ประชุม……. 

สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
๑๑)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเวียดนามและ 
การสื่อสารหลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
๑) ดร.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
๒) ดร.สิริวงษ ์ หงษ์สวรรค์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วัชรี  ศรีค า 
๔) นายล าพูน  มีภาพ 
๕) นายพุทธราช  มาสงค์ 

 
๑) ดร.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
๒) ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วัชรี  ศรีค า 
๔) นายล าพูน  มีภาพ 
๕) Mr. Truong Thi Hong Gai 

 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๑๒)  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสาร  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) นางสาวสมาพร  นนท์พละ 
๒) นางสาวสุวิภา  ชมภูบุตร 
๓) นางสาวดวงดาว  พันธ์นิกุล 
๔) นางธิราพร  ศรีบุญยงค์ 
๕) นางสาวสุรัชดา  คนึงเพีชร 

๑) ดร.จารุณี  อนุพันธ์ 
๒) นางสาววริยาภรณ์  เตียวเจริญ 
๓) ดร.เมธี  แก่นสาร์ 
๔) นางธิราพร  ศรีบุญยงค์ 
๕) ดร.อรนุช  ปวงสุข 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๑๓)  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) นายมิตต  ทรัพย์ผุด 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อนันท์ธนา  เมธานนท์ 
๓) นางสาววิชุลดา  พิไลพันธ์ 
๔) นายจักรพันธ์  แสงทอง 
๕) นายจักเรศ   อิฐรัตน์ 

๑) นายมิตต  ทรัพย์ผุด 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อนันท์ธนา  เมธานนท์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.อินทิรา  ซาฮีร์ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา 
๕) ดร.วรรณพรรธน์  เรืองทรัพย์ 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๑๔)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม ่
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย 
๑) ดร.สมศรี  ชัยวณิชยา 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชมพูนุท  ธารีเธียร 
๓) นายมิตต  ทรัพย์ผุด 

วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมไทย 
๑) ดร.ท านอง  วงศ์พุทธ 
๒) ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ 
๓) นายสุทธิพงศ์  เพ่ิมพูล 
 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

 วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เมธี  เมธาสิทธ ิ
๒) นางสาวสกุลพรรณ  ไพธิจักร 
๓) นางสาวสุธิดา  ตันเลิศ 

วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ 
๒) นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ 
๓) นายพัน  พงษ์ผล 

 

 



๓๑ 
 

หลักสูตร/สังกัด เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
 วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรม

เวียดนาม 
๑) ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์   
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วัชรี  ศรีค า 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อนันท์ธนา  เมธานนท์ 

วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนาม 
๑) ดร.สิริวงษ์  หงษ์สวรรค์ 
๒) ดร.รุจิวรรณ  เหล่าไพโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อนันท์ธนา  เมธานนท์ 
 

 

 วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรม
กัมพูชา 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญชัย คงเพียรธรรม 
๒) ดร.ดาวเรือง  วิทยารัฐ 
๓) นางสาวอภินันท์  สงเคราะห์ 

วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรม
กัมพูชา 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญชัย  คงเพียรธรรม 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชมพูนุท  ธารีเธียร 
๓) นายมิตต  ทรัพย์ผุด 

 

 วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.เมชฌ  สอดส่องกฤษ 
๒) นางสาวณัฐพัชร์  เตชะรุ่งไฟศาล 
๓) นาวสาววกุล  ธีรวงศธร 

วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน 
๑) ดร.ชิดหทัย  ปุยะต ิ
๒) นางประภาพร  ศศิประภา 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุพัฒน์  กู้เกียรติกูล 

 

๑๕)  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
สังคม หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๑) นายเสนาะ  เจริญพร 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
พฤกษ์  เถาถวิล 
๓) นายพลวิเชียร  ภูกองไชย 
๔) นายธวัช  มณีผ่อง 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
กิติพร  โชประการ 

๑) นายเสนาะ  เจริญพร 
๒) นายนพพร  ช่วงชิง 
๓) นายพลวิเชียร  ภูกองไชย 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประจัน  มณีนิล 
๕) นายตระการ  ถนอมพันธ์ 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๑๖)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชมพูนุช  ธารีเธียร 
๒) ดร.ท านอง  วงศ์พุทธ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พิสิทธิ์  กอบบุญ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชมพูนุช  ธารีเธียร 
๒) ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้ 
๓) ดร.ทรงภพ  ขุนมธุรส 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ชญานนท์  แสงศรีจันทร์ 
๕) นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์ 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 
 
 



๓๒ 
 

หลักสูตร/สังกัด เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
 ๕) นางสาวนงลักษณ์  สูงสุมาลย์   
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
๑๗)  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

 

ในที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยอุบลฯ 
๑) นางสาวบุษกร  ค าโฮม 
๒) นางสาวศุภกัญญา  จันทรุกขา 
๓) ดร.รชยา  อินทนนท์ 
๔) ดร.ปวีณา  ค าพุกกะ 
๕) ดร.เพ็ญภัคร  พ้ืนผา 

ในที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยอุบลฯ 
๑) ดร.วรชยา  อนิทนนท์ 
๒) นางสาวศุภกัญญา  จันทรุกขา 
๓) นายวิญญู  วีระนันทาเวทย์ 
๔) นายศรัณย์  วีสเพ็ญ 
๕) นายไกรศักดิ์  ยงกุลวณิช 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

 นอกที่ตั้ง : วิทยาเขตมุกดาหาร 
๑) นายฐิติ  ราศีกุล 
๒) ดร.อุทัย  อันพิมพ์ 
๓) ดร.สุขวิทย์  โสภาพล 

นอกที่ตั้ง : วิทยาเขตมุกดาหาร 
๑) นายเกียรติกุล  กุลตั้งวัฒนา 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.กุลภา  โภคสวัสดิ ์
๓) นางสาวปวีณา  ทองบุญยัง 
๔) นางสาวอัจฉรา  อรรคนิตย์ 
๕) นางสาวสุภัตราภรณ์         
สายสมบูรณ์ 

 

๑๘)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาบัญชี หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ในที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยอุบลฯ 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร 
พงษ์ภักดี 
๓) นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยหิรญักิตติ์ 
๔) นางสาวปาณมน  จันทบุตร 
๕) นางสาวจริยา  อ่อนฤทธิ์ 

ในที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยอุบลฯ 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร 
พงษ์ภักดี 
๓) นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยหิรญั
กิตติ์ 
๔) นางสาวปาณมน  จันทบุตร 
๕) นางสาวจริยา  อ่อนฤทธิ์ 

 

 นอกที่ตั้ง : วิทยาเขตมุกดาหาร 
๑) นางสาววรรณนภา  สุทธิประภา 
๒) นางพรพิพัฒน์  แก้วกล้า 
 

นอกที่ตั้ง : วิทยาเขตมุกดาหาร 
๑) นางสาวมนัสดา  ชัยสวนียา
กรณ์ 
๒) นายทยากร  สุวรรณปักษ์ 
๓) นางสาววิลาสินี  แสงค าพระ 
๔) นายสัชวัฒก์  วรโยธา 
๕) นางสาววรรณนภา  สุทธิ
ประภา 
 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 



๓๓ 
 

หลักสูตร/สังกัด เดิม ปรับปรุง หมายเหตุ 
สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
๑๙)  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
๑) นางสาววิภาพรรณ  ตระกูล
สันติรัตน์ 
๒) นายวันชัย  ทิพย์ชัย 
๓) นางสาวบุญทิวา  พ่วงกลัด 
๔) นายประเทือง  ม่วงอ่อน 
๕) ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว 

 
๑) นางสาววิภาพรรณ  ตระกูล
สันติรัตน์ 
๒) นายวันชัย  ทิพย์ชัย 
๓) นางสาวบุญทิวา  พ่วงกลัด 
๔) ดร.ประเทือง  ม่วงอ่อน 
๕) นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ 

 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

๒๐)  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑) นางสาวเพียงกมล  มานะรัตน์ 
๒) นางสาวปิยะมาศ  ทัพมงคล 
๓) นางสาวกิ่งกาญจน์  ส านวนเย็น 
๔) นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ 
๕) นางสาวกมลวรรณ  ชื่นชูใจ 

๑) นางสาวเพียงกมล  มานะรัตน์ 
๒) นางสาวปิยะมาศ  ทัพมงคล 
๓) นางสาวกิ่งกาญจน์  ส านวน
เย็น 
๔) นายปฐวี  โชติอนันต์ 
๕) นายอิทธิพล  จึงวัฒนาวงค์ 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม……. 

  

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
  

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๒๐ หลักสูตร  ดังกลา่วข้างต้น 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
    

  ๔.๓.๒  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  จ านวน ๖ หลักสูตร 

     รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
จ านวน ๖ หลักสูตร เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ระบุใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ มีความซ้ าซ้อนกับตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับ
นักศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนั้น จึงปรับลดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรของคณะสามารถด าเนินการวัดและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ      

ทั้งนี้ การปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควร
น าเสนอเพ่ือพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๗ หลักสูตร ดังนี้ 
 
            สังกัด… 



๓๔ 
 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๑)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๔)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
๕)  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน                   
จ านวน ๖ หลักสูตร ดังกล่าวข้าวต้น 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๓  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
               อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแผนที่แสดง 
               การกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ จ านวน ๔ หลักสูตร  

 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๔ หลักสูตร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร ลาศึกษาต่อ และปรับปรุงแผนที่
แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยปรับรายวิชาให้มีความรับผิดชอบหลัก อย่างน้อย ๑ จุดในแต่ละด้านให้
ครบทั้ง ๕ ด้าน เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  สามารถด าเนินการวัดและประเมินผลการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี้  การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแผนที่แสดง 
การกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ          
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา      
รวมทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
 

 

สังกัด/หลักสูตร... 



๓๕ 
 

สังกัด/หลักสูตร ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทุกรายวิชาก าหนด
ความรับผิดชอบหลัก

ครบทั้ง ๕ ด้าน 

หมายเหตุ 

เดิม ปรับปรุง 
สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
๑)  หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม 
อุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

 
 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นลิน เพียรทอง 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.คณิศร ภูนิคม 
๓) รองศาสตราจารย์  
ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎ 
๔) ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ 
 
 

 
 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นลิน เพียรทอง 
๒) รองศาสตราจารย์  
ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 
๓) รองศาสตราจารย์  
ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎ 
๔) รองศาสตราจารย์  
ดร.ปรีชา เกรียงกรกฎ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ 
๖) ดร.กิตตมิา ศิลปษา 

 
 
/ 

(๔๓ รายวิชา) 

 
 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

๒)  หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ หลักสูตร
ปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นลิน เพียรทอง 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.คณิศร ภูนิคม 
๓) รองศาสตราจารย์  
ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎ 
๔) ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นลิน เพียรทอง 
๒) รองศาสตราจารย์  
ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 
๓) รองศาสตราจารย์  
ดร.นุชสรา เกรียงกรกฎ 
๔) รองศาสตราจารย์  
ดร.ปรีชา เกรียงกรกฎ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ 

/ 
(๔๓ รายวิชา) 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

๓) หลักสูตร
วิศวกรรมมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑) รองศาสตราจารย์  
ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นท แสงเทียน 
๓) ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธนภร ทววีุฒิ  
 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์  
๒) รองศาสตราจารย์  
ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย  
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย  
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธนภร ทววีุฒิ  

/ 
(๓๑ รายวิชา) 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 



๓๖ 
 

สังกัด/หลักสูตร ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ทุกรายวิชาก าหนด
ความรับผิดชอบหลัก

ครบทั้ง ๕ ด้าน 

หมายเหตุ 

เดิม ปรับปรุง 
 ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล 

  

๔) หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๑) รองศาสตราจารย์  
ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นท แสงเทียน 
๓) ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธนภร ทววีุฒิ  
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล 
 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์  
๒) รองศาสตราจารย์  
ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย  
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย  
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ธนภร ทววีุฒิ  
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล 

/ 
(๓๐ รายวิชา) 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ จ านวนทั้งสิ้น ๔ หลักสูตร  

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๔  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน   

          จ านวน ๑ หลักสูตร  
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้มีความ
รับผิดชอบหลัก อย่างน้อย ๑ จุดในแต่ละด้านให้ครบทั้ง ๕ ด้าน  และปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เนื่องจากตัว
บ่งชี้ที่ระบุใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ มีความซ้ าซ้อนกับตังบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนั้น จึงปรับลดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงาน
หลักสูตรของคณะสามารถด าเนินการวัดและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

     ทั้งนี…้ 



๓๗ 
 

ทั้งนี้ การปรับปรุงการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวบ่งชี้        
ผลการด าเนินงานดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขแผนที่แสดงการกระจาย
มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จ านวน ๑ หลักสูตร  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๓.๕  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
จ านวน ๑ หลักสูตร 
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗             
โดยปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และระบบกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  หลักสูตรได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ ๒/๑๕๕๘ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยปรับแผนที่แสดง
การกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาให้มีความรับผิดชอบหลัก อย่างน้อย ๑ จุดในแต่ละด้าน ให้ครบทั้ง                    
๕ ด้าน และปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามเอกสารแนบ  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียบร้อย
แล้ว เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑ หลักสูตร  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๓.๖  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
  แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ จ านวน ๒ หลักสูตร  

รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ และหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕               
ขอปรับปรุงหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติไปแล้ว เนื่องจากปรับแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรและรายวิชาจากเดิม  เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
  

                พ.ศ. ๒๕๔๘...   



๓๘ 
 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรองมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบบกลไกการบริหารหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว  เห็นสมควรน าเสนอ
เพ่ือพิจารณา รวมทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร ดังนี้  

๑)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒)  หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรับปรุง ๒ รายวชิา คือ 

- รายวิชา ๑๗๐๓ ๑๑๐ ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน  ๓(๓-๐-๖) 
- รายวิชา ๑๗๐๒ ๑๐๐ พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง ๓(๓-๐-๖) 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจาย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรและรายวิชา จ านวนทั้งสิ้น ๒ หลักสูตร  
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๓.๗  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
          อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และตัวบ่งช้ี 
          ผลการด าเนินงาน จ านวน ๕ หลักสูตร  

 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ หลักสูตร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ลาศึกษาต่อ และปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ระบุใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ มีความ
ซ้ าซ้อนกับตังบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนั้น จึงปรับลดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารงานหลักสูตรของคณะสามารถด าเนินการ
วัดและประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ทั้งนี้ การปรับปรุงการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ        
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ                  
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว  เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา  
รวมทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร ดังนี้  

 
 
 
 
 

สังกัด/หลักสูตร... 



๓๙ 
 

สังกัด/หลักสูตร ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวน ๑๒ ข้อ  
ตาม สกอ. 
ก าหนด 

หมายเหตุ 

เดิม ปรับปรุง 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๑)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

 
 
๑) ดร.สังวาล แก่นโส 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปาริชาติ พุ่งขจร 
๓) รองศาสตราจารย์  
ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุล
โสภณ 
๔) รองศาสตราจารย์  
ดร.จันทรพร ทองเอกแก้ว 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ณิชารัตน์ สวาสดิ์พันธ์ 

 
 
๑) ดร.ศันสนีย์ ชวนะกุล 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปาริชาติ พุ่งขจร 
๓) รองศาสตราจารย์  
ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุล
โสภณ 
๔) รองศาสตราจารย์  
ดร.จันทรพร ทองเอกแก้ว 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ณิชารัตน์ สวาสดิ์พันธ์ 

 
 
/ 

(เดิม ๑๓ ข้อ ปรับ
ลดเหลือ ๑๒ ข้อ) 
 
 

 
 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 
 

สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
๒) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง 
๒) ดร.คมสันติ์  ดาโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ 
๔) ดร.ประสิทธิ์  นครราช 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์        
ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ 

 
 
๑) ดร.ประสิทธิ์  นครราช 
๒) ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัส
จิตต์ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขนิษฐา แก้วแดง 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรการ วงศส์ายเชื้อ 

 
 

/ 
(เดิม ๑๔ ข้อ ปรับ
ลดเหลือ ๑๒ ข้อ) 

 
 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

 
 
 
 
 
  สังกัด/หลักสูตร… 



๔๐ 
 

สังกัด/หลักสูตร ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวน ๑๒ ข้อ  
ตาม สกอ. 
ก าหนด 

หมายเหตุ 

เดิม ปรับปรุง 

๓) หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง 
๒) ดร.คมสันติ์  ดาโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.มงคล  ปุษยตานนท์ 
๔) ดร.ประสิทธิ์  นครราช 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ 

๑) ดร.ประสิทธิ์  นครราช 
๒) ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัส
จิตต์ 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ขนิษฐา แก้วแดง 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ 

/ 
(เดิม ๑๔ ข้อ 

ปรับลดเหลือ ๑๒ 
ข้อ) 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

สังกัดคณะศิลป
ศาสตร์ 
๔)  หลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
๑) ดร.วชิราภรณ์  กิจพูนผล 
๒) ดร.ลักษมี นวมถนอม  
คีมูระ 
๓) ดร.เมธี  แก่นสาร์ 
๔) ดร.สิรินทร์ทิพย์  บุญมี 
๕) ดร.จิราภรณ์  สมิธ 

 
 
๑) ดร.วชิราภรณ์  กิจ
พูนผล 
๒) ดร.ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ 
๓) ดร.เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ 
๔) ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์  
อเลกซานเดอร์ 
๕) ดร.จิราภรณ์  สมิธ 

 
 
/ 

(เดิม ๑๔ ข้อ 
ปรับลดเหลือ ๑๒ 

ข้อ) 

 
 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

๕) หลักสูตรศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรม
การท่องเที่ยว 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๑) ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล 
๒) ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง 
๓) ดร.ปริวรรต สมนึก 
๔) นางสาวกันยรัชนิ์  
ศรีจันทร์ 
๕) รองศาสตราจารย์  
ดร.พจน์  ไชยเสนา 

๑) ดร.ยุวดี  จิตต์โกศล 
๒) ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง 
๓) ดร.ปริวรรต สมนึก 
๔) นางสาวสุรัชดา   
คนึงเพียร 
๕) นางฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ 

/ 
(เดิม ๑๔ ข้อ 

ปรับลดเหลือ ๑๒ 
ข้อ) 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

  
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

 จึงเสนอท่ีประชุม… 



๔๑ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน จ านวนทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร  

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๘  ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
   สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
    ๑. คณะวิทยาศาสตร์  เสนอขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรนี้ได้รับการพิจารณารับทราบการให้เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จนถึง
ปัจจุบัน ปัจจุบันไม่มีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร  
    ๒. เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นเวลา 
๔ ปีการศึกษา ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาท่ีก าหนด   
    ๓. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้วการขอปิดหลักสูตรเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘  กันยายน 
๒๕๕๒  ข้อ ๓ (๓.๒) หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือหลักสูตรที่ไม่มี
นักศึกษาเข้าศึกษา หรือไม่เปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา และ ข้อ (๓.๓) หลักสูตรที่มีปัญหาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม หรือหลักสูตรไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่คุ้มค่า  ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ
และนโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่หมดความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต  
 การนี้  จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าวตั้งแตภ่าคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  โดยปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
     

      ๔.๓.๙  ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘   

 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ 
ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

  ๑. คณะวิทยาศาสตร์  ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิด
หลักสูตรครั้งแรก ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓  และส านักงานคณะกรรมการการ-
อุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ หลักสูตรนี้เริ่มรับ 

          นักศึกษา… 



๔๒ 
 
นักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔  จนถงึปัจจุบัน จ านวนนักศึกษาท้ังหมด ๔๗ คน ส าเร็จการศึกษา
แล้ว จ านวน  ๘ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน ๓๙ คน  บัดนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒     

  ๒. คณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
เรียบร้อยแล้ว  

  ๓. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย        
ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๕ 
ปีการศึกษา หลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตร ๑๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ และก าหนดการประเมินและปรับปรุงการ
ด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

 

     จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
        

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

   ๔.๔.๑  พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
          พ.ศ. .... 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยและการปกครอง  พ.ศ. ๒๕๓๗  
ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ก าหนดเกี่ยวกับวินัยของนักศึกษาและกระบวนการด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ตลอดจนการ
ลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยนักศึกษา แต่เนื่องจากข้อบังคับฉบับดังกล่าวได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานาน 
ท าให้ข้อก าหนดต่างๆ รวมทั้งกระบวนการและการด าเนินการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน และไม่สอดคล้อง 
                กับกฎหมาย... 



๔๓ 
 
กับกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ซึ่งเป็นกฎหมายกลางในการด าเนินการทางปกครองที่ทุกหน่วยงาน
จะต้องปฏิบัติ  ซึ่งจะมีผลให้การด าเนินการต่างๆ ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วย 

งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับวินัย
ของนักศึกษาโดยตรง  ได้ด าเนินการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....   เป็นอัน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว  ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้บังคับต่อไป 

 

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

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้  
    ๑. หมวด ๑ ข้อ ๗  นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด  เปลี่ยนเป็น ค าว่า “นักศึกษาต้องรักษา
วินัยและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด”  
  ๒. หมวด ๑ ให้เพ่ิม ค าว่า “ไม่เสพสุราหรือสารเสพติด และการไม่ทะเลาะวิวาท” 
  ๓. หมวด ๑ ข้อ ๗ (๑) บรรทัดที่ ๒  และมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดอยู่เสมอ  เปลี่ยนเป็น "และมติคณะกรรมการวินัยนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องและให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด” 
  ๔. เห็นสมควรให้แก้ไข เรื่องบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุน           
ข้อกล่าวหา  ให้ตัดค าว่า “สนับสนุนข้อกล่าวหา” ออก  และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนการกล่าวหา ในย่อหน้าที่ 
๒ ๓ และ ๔  สรุปตรงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือจะใช้พฤติกรรมการกระท าความผิด  เพ่ือให้ทราบ
โดยย่อเพ่ือที่ผู้ถูกกล่าวหาจะได้เตรียมหลักฐานของตัวเองมาแก้หักล้างข้อกล่าวหา  
  ๕. ควรมีการเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษาฉบับเดิมและ       
ฉบับใหม ่ เพ่ือให้เห็นข้อแตกต่างในการแก้ไข 
  ๖. มอบส านักงานพัฒนานักศึกษา ไปพิจารณาตรวจสอบแก้ไขค าผิดค าถูกใน (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ....  
  ๗. มอบส านักงานพัฒนานักศึกษา จัดอบรมท าความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... ฉบับนี้ต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  มอบมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... ใหม่  และไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป  และทั้งนี้ เม่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว  มอบมหาวิทยาลัยจัดส่งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย            
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  ก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพิจารณาลงนามต่อไป 
 
                ๔.๔.๒  สรุปผลการประเมิน...  



๔๔ 
 
  ๔.๔.๒  สรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                   
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๘  ระเบียบวาระที่ 
๔.๔.๕  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตามตัวบ่งชี้ที่ ๙ การด าเนินงาน
ของสภาสถาบัน/กรรมการประจ าคณะของ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และการพิจารณาระดับอุดมศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับประเมิน
คุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษา  และการพิจารณาแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  และที่ประชุมได้
มีมติ เห็นชอบแบบประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ประจ าปี  ๒๕๕๗  และมอบส านักงาน                  
สภามหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเมื่อแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้น าไปใช้ประเมินต่อไป  และส านักงานสภามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
  ดังนั้น  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมิน จ านวน ๒๒ ชุด (ตามจ านวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี)  แต่มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ลาประชุม จ านวน ๒ ท่าน  และได้แบบตอบรับการประเมินฯ 
กลับคืนมา จ านวน ๑๔ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๗๐  โดยสรุปผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี ๒๕๕๗  ไดด้ังนี้  

๑. สภามหาวิทยาลัยท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

 หัวข้อที ่๑.๓  อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร     
    ตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

   ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๙๓ 
 หัวข้อที่ ๑.๔  พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกส านักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัย  
    คณะ สถาบัน ส านัก วิทยาลัย และศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี 
    ฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานดังกล่าว  
    อย่างเหมาะสมและรวดเร็วทันการณ์   ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ๔.๑๐  

 

     ๒. สภามหาวิทยาลัยก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
  หัวข้อที่ ๒.๑  ด้านการจัดการเรียนการสอน    ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๕๔ 

    หัวข้อที ่๒.๕.๑  ด้านการเงิน  และทรัพย์สิน    ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๔.๑๔ 
    

  ๓. สภามหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 

      หัวข้อที่ ๓.๑ สภามหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของอธิการบดี  
     ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ๔.๗๙ 
  หัวข้อที่ ๓.๒ สภามหาวิทยาลัยได้มีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของคณบดี/- 
     ผู้อ านวยการส านัก   ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ  ๔.๓๖ 
 

              ๔. สภามหาวิทยาลัย... 



๔๕ 
 

๔. สภามหาวิทยาลัยด าเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

หัวข้อที่ ๔.๘ กรรมการสภามหาวิทยาลัยใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law)  ใช้อ านาจกฎหมาย 
    กฎระเบียบข้อบังคับในการบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
    และค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของผู้มีส่วนได้สว่นเสยีเพียงใด   ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 
   สูงสุด คือ ๔.๙๓ 

   หัวข้อที่ ๔.๖ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีส่วนส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วม (Participation)          
    เพียงใด   ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ๔.๒๙ 
  
  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบสรุปผลการประเมินตนเองของ                
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อไป 
  

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๔.๓  ขอด าเนินการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ  โดยไม่มี 
 กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม      

 

                - ส านักวิทยบริการขอถอนเรื่อง  เพื่อน าไปจัดท ารายละเอียดให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
  

  ๔.๔.๔  รายงานผลการด าเนินงานของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน  ตามมติที่ประชุม 
      สภามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่นายกสภา-
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง  ให้ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน  รายงาน
ผลการด าเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย  โดยผ่านระบบสารสนเทศติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิ ทยาลัย
อุบลราชธานี  เพ่ือฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจักได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ  คณะ/ส านัก/หน่วยงานใน
รอบปีที่ผ่านมา  แล้วน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ   
สรุปรายงานผลการด าเนินงานของ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ของ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน  ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
               ระเบียบวาระท่ี  ๕...  



๔๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

     -  
         

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 
 

ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม  
๒๕๕๘ 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

วันเสาร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 


