
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๕/๒๕๕๙  

วันเสาร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    อธิการบดี 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์  
๑๒. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๔. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า
๑๖. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑๙. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๒๐. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
        ผู้ที่ไม่มาประชุม... 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุ มหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี 
๓. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญม ี       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
๖. นางจุฑามาศ  หงษท์อง             รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๗. นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กุลภา  โภคสวัสดิ ์      รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา 

   นอกที่ตั้ง 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อัญชลี  ส าเภา      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัตกิารวิจัย 
๑๑. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๒. นายนภดล  พัฒนะศิษย์อุบล       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
๑๓. นางสาวอรนุช  ปวงสุข       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๖. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธาน ี      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๘. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร      ผู้อ านวยการส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๘.๓๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 
       ระเบียบวาระท่ี ๑... 



๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ ง ให้ที่ประชุมทราบ ด้ วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย                    
ได้ลาประชุม จ านวน  ๔  ท่าน  ดังนี้  

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ      
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว  
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
                              

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๓  การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัย 
      ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดให้

มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการพัฒนา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ระยะ ๒ ปี  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี นั้น  ซึ่งนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวจักได้น าไปชี้แจงให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณบดี

ทุกคณะ และผู้อ านวยการส านักทุกส านัก ได้ทราบ โดยก าหนดให้มีการจัดประชุมร่วมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัน – เวลา รายชื่อคณะ รายละเอียด รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - กลุ่ม วิทย์-เทคโน   
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 
 
 
 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร์   
๒. คณะวิทยาศาสตร์   
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
๔. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์
 

- ผู้บริหารน าเสนอโครงสร้างการ
บริหารงาน  และผลการปฏบิัติงาน
ในช่วงปีที่ผา่นมา 
 
 

- นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเสนอ 

๑. ผศ. วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
๒. รศ. ธนชาติ   นุ่มนนท ์
๓. นางสลีาภรณ์  บัวสาย 
 
 



๔ 
 
วัน – เวลา รายชื่อคณะ รายละเอียด รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

 นโยบายสภามหาวิทยาลัยส าหรบัปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑   
- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

 

 - กลุ่ม ส านัก    
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 
 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑. ส านักวิทยบริการ  
๒. ส านักคอมพิวเตอร์ 
๓. ส านักทรัพย์สนิฯ 
 

 

- ผู้บริหารน าเสนอโครงสร้างการ
บริหารงาน  และผลการปฏบิัติงาน
ในช่วงปีที่ผา่นมา 
- นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเสนอ
นโยบายสภามหาวิทยาลัยส าหรบัปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑   
- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

๑. ศ.เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย 
๒. รศ. ธนชาติ   นุ่มนนท ์
๓. รศ. ปภัสวดี  วีรกิตติ 
๔. นายประวทิย์  อนันตรวรา
ศิลป ์
 
 

 - กลุ่ม สังคมศาสตร์   

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 

๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
 
 
 
๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. 

๑. คณะศิลปศาสตร์   
๒. คณะนิติศาสตร์   
๓. คณะรัฐศาสตร์   
๔. คณะบริหารศาสตร ์
 

- ผู้บริหารน าเสนอโครงสร้างการ
บริหารงาน  และผลการปฏบิัติงาน
ในช่วงปีที่ผา่นมา 
 

- นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเสนอ
นโยบายสภามหาวิทยาลัยส าหรบัปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑   
- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

๑. รศ. ปภัสวดี  วีรกิตติ 
๒. น.ส. จันทิมา  ธนาสว่างกุล 
๓. นางสลีาภรณ์  บัวสาย 
๔. นายประวทิย์  อนันตรวรา
ศิลป ์
 
 

๖  กันยายน  ๒๕๕๙ - กลุ่ม วิทย์สุขภาพ      
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 
 
 

๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 

๑. คณะเภสัชศาสตร์   
๒. วิทยาลัยแพทย์และการ
สาธารณสุข 
๓. คณะพยาบาล   

- ผู้บริหารน าเสนอโครงสร้างการ
บริหารงาน  และผลการปฏบิัติงาน
ในช่วงปีที่ผา่นมา 
 

- นายกสภามหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลยัเสนอ
นโยบายสภามหาวิทยาลัยส าหรบัปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑   
- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 

๑. ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.วราวุธ  
สุมาวงศ ์
๒. ศ.เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย
๓. รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหม
บุญ 
 

 
 
 
 

จึงเสนอ... 



๕ 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๔  รายงานผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อบรรจุบุคคล 
  เข้ารับราชการ ประจ าปี ๒๕๕๘ ของส านักงาน ก.พ. 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้พิจารณารายงานผลการสอบ
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้ส าเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา                  
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ แล้วมีมติให้เวียนแจ้งรายงานผลการสอบเพ่ือ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไปเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจ าปี ๒๕๕๘ ของ ส านักงาน ก.พ. ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทราบ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 ทั้งนี้ หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีความประสงค์จะขอรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่
ส านักงาน ก.พ. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวสามารถสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ
ไทยได้ส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากเป็นผลสอบเฉพาะวิชาความสามารถท่ัวไปตามเกณฑ์ของ ก.พ. ควบกับวิชา
ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือสาขาวิชาที่เรียน ส าหรับผู้ประสงค์จะเข้ารับราชการ
เท่านั้น ดังนั้น การน าข้อมูลไปใช้อ้างอิง  จึงต้องท าความเข้าใจในประเด็นนี้ด้วย 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
  

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๒.๑  ก าหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ท า
หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานเชิญเสด็จฯ มาพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และขอพระราชทานพระกรุณา ดังนี้ 
  ๑) ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลรัตโนบล 
  ๒) ขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้มีอุปการคุณ จ านวน ๒๕ คน เขา้เฝ้าฯ 
ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกและเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 
  ๓) ขอพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณะท างานร่วม 
ฉายพระฉายาลักษณ์  จ านวน ๒ ชุด 
 
                 ส านักราชเลขาธิการ... 



๖ 
 
  ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังได้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลี                                   
พระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์
ในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  ส่วนวันเวลาใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  และพระราชทานพระกรุณาตามที่
ขอ  (๓ รายการข้างต้น) 
  ทั้งนี้ การจัดท าก าหนดการจะต้องประชุมกับกรมราชองครักษ์และกองพระราชพิธี  ส านักพระราชวัง
ก่อน เพ่ือส่งก าหนดการค ากราบบังคมทูล ร่างพระราโชวาทให้ส านักราชเลขาธิการภายในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ก าหนดวันงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
                       

มติที่ประชุม         รับทราบ 
           

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  
   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙   
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
              

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
      - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
      ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจ าปี 

              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง  

และพัสดุ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  น าเสนอรายงาน
ทางการเงิน รายไตรมาส ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  มีระบบ
และกลไกการเงินงบประมาณ 
 
 

       จึงเสนอ... 



๗ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ส าหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
  ๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/หน่วยงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  
๒๕๕๙ (UBUFMIS) 
  ๓. สรุปรายได้ – ค่าใช้จ่าย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๔๔ “กันเกราเกมส์”                
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ (UBUFMIS) 
  ๔. การวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  

 

 ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้  

      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตรมาสที่ ๓ 

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
กิจการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
 ๑. คณะเภสัชศาสตร์ 
     ๑.๑  คณะเภสัชศาสตร์  ได้รับเงินค่าปรับชดใช้ทุนผู้ผิดสัญญา ราย น.ส.โสภิตา พงษ์มะลิวัลย์ 
(รายรับประเภทเงินค่าชดเชยหรือค่าปรับ : ข้อ ๕.๔.๔) จ านวน ๒๔๔,๔๑๐ บาท  (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาท-
ถ้วน)  ซึ่งคณะมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายงบประมาณจ านวนดังกล่าว  เพ่ือน าเข้าเงินกองทุนเงินรายได้จากการชดใช้
เงินของผู้ผิดสัญญาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์  จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม จ านวน ๒๔๔,๔๑๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)  ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

๑.๒ คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ในการจัดโครงการฝึกอบรมระยะ 
สั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยใช้เงินจากค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรม (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ 
๕.๔.๓) จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ไม่ได้ประมาณการ
รายจ่ายจากค่าบริการวิชาการส าหรับรายการดังกล่าว  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ในแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑.๓ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับค่าบริการวิชาการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จ านวน ๑๒๑,๒๖๔ บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)  แต่เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
โครงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                 
จ านวน ๙๙,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับรายรับจริงดังกล่าว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุมัติตั้งแผน 

 

                 งบประมาณ… 



๘ 
 
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๑๒๑,๒๖๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ในแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. คณะรัฐศาสตร์ 
ค ณ ะรั ฐ ศ า ส ต ร์  ไ ด้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก  United Nations Development Programme                         

(รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จ านวน ๑,๔๑๕,๕๙๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อย-
เก้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินโครงการ Implementation of Activities to Strengthen the Thai-Corruption 
Network  แต่เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์ได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก 
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)                             
ซึ่งรายรับดังกล่าวสูงกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จ านวน ๔๑๕,๕๙๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบ-
บาทถ้วน) ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย  เพ่ิมเติม จ านวน ๔๑๕,๕๙๐ บาท                       
(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้รับส ารวจ ออกแบบ ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเฮือนอีสาน

ศูนย์ศิลปาชีพ อุบลราชธานี (รายรับประเภทเงินผลประโยชน์ : ข้อ ๕.๑)  และได้รับเงินจ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท              
(หกหมื่นบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบไม่ได้ประมาณการรายรับดังกล่าว ในแผน
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จึงขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔. คณะบริหารศาสตร์ 
     ๔.๑ คณะบริหารศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อด าเนินโครงการจัดท าเว็บไซต์เชื่อมโยงข้อมูล
ในกลุ่มจังหวัด (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๒๗,๑๔๙ บาท 
(สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) แต่เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ ได้ไม่ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
โครงการดังกล่าว ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์                     
จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๒๗,๑๔๙ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)                    
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๔.๒ คณะบริหารศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือด าเนิน
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ครั้งที่ ๓ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และได้จัดเก็บค่าลงทะเบียนจากผู้น าเสนอผลงานวิชาการอีก
จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก          
คณะบริหารศาสตร์ ไม่ได้ประมาณการรายรับดังกล่าว ในแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้น 
คณะบริหารศาสตร์ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)            
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  ๕. กองบริการ... 



๙ 
 

๕. กองบริการการศึกษา  
กองบริการการศึกษา ได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือด าเนิน

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง (รายรับประเภทค่าบริการ
วิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากกองบริการการศึกษา
ไม่ได้ประมาณการรายรับดังกล่าว ในแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังนั้น กองบริการ
การศึกษา  จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)  
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

จึงเสนอที่ประชุมคณะสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย           
เงินรายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓  จ านวนทั้งสิ้น ๒,๔๐๘,๔๑๓ บาท (สองล้านสี่แสนแปดพัน-
สี่ร้อยสิบสามบาทถ้วน)  

 ๑) คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน ๕๑๕,๖๗๔ บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) 
๒) คณะรัฐศาสตร์  จ านวน ๔๑๕,๕๙๐ บาท  (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
๓) คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท  (หกหมื่นบาทถ้วน) 
๔) คณะบริหารศาสตร์  จ านวน ๑๑๗,๑๔๙ บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท- 

ถ้วน) 
๕) กองบริการการศึกษา  จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

       ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

    ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับ 
    มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑  
    (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  

                     นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๙  มอบให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามระบบการบริหารความเสี่ยง มาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน  และกองแผนงานได้แจ้งแผนดังกล่าวพร้อมทั้งปฏิทินการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผล แก่คณะ/หน่วยงาน เพ่ือน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น 
 กองแผนงาน ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
ข้อเสนอแนะต่อไป โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
                        ๑. ระดับคณะ… 



๑๐ 
 

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน  
- ในภาพรวมคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่

ก าหนดไว้  โดยในภาพรวมทุกหน่วยงานมีประเด็นความเสี่ยงทั้งสิ้น จ านวน ๖๘ ความสี่ยง มีสถานะด าเนินการ              
แล้วเสร็จ จ านวน ๙ ความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๕๙ ความเสี่ยงทั้งนี้ ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการดังกล่าว คณะ/หน่วยงานสามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง  
และในประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่ได้ด าเนินการและอยู่ระหว่างด าเนินการ ก าหนดคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน พิจารณา
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป 

๒. ในระดับมหาวิทยาลัย 

- ในภาพรวมมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ใน ๒ ประเด็นความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้พบว่า   
ทั้ง ๒ ประเด็นความเสี่ยง มีผลการด าเนินเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน ได้แก่ 

๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
๒) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความปลอดภัย 

ของข้อมูล 
ผลการประเมินความเสี่ยง พบว่า ทั้งสองประเด็นความเสี่ยงยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินการได้  

เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการตามแผน ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง              
ควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอน วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป   

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  การบริหารความเสี่ยงเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อยู่ภายในภาควิชา

ของคณะต่างๆ คือ เมื่ออาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกแล้ว และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาใน
การเสนอขอผลงานทางวิชาการ ควรรีบด าเนินการจัดท าผลงานวิชาการ เพ่ือให้คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
และท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้  
 

      มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ                     
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 
 
 

              ๔.๑.๒.๒  รายงานผล... 



๑๑ 
 
   ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
        ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
        (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  
             นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  

เห็นชอบแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มอบให้มหาวิทยาลัย

ด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและ

ระดับคณะ/หน่วยงาน เพ่ือด าเนินการอย่างต่อเนื่อง นั้น 

 กองแผนงานได้ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ (ณ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  น าเสนอต่อที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน  
- ในภาพรวมคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายใน ที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยภาพรวมทุกหน่วยงานมีประเด็นความเสี่ยงทั้งหมด จ านวน ๖๖ ความสี่ยง          
มีสถานะด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน ๑๐ ความเสี่ยง และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๕๖ ความเสี่ยง ทั้งนี้ 
ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการดังกล่าว คณะ/หน่วยงานสามารถด าเนินการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ในแผนการปรับปรุงความคุมภายใน  และในประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างด าเนินการ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน 
ควรพจิารณาเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอน วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนต่อไป    

๒. ในระดับมหาวิทยาลัย 
- ในภาพรวม ผลการด าเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

รอบไตรมาสที่ ๒ (ณ มีนาคม ๒๕๕๘) พบว่า ทั้ง ๗ ประเด็นความเสี่ยง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการด าเนินงานตามขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยงตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนอย่าง
ต่อเนื่ อง ทั้ งนี้  พบว่ า  ประเด็นความเสี่ ยง  ที่ มีผลการด า เนิน เป็นไปตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ในแผน                                         
จ านวน ๔ ความเสี่ยง ได้แก ่

๑) ความเสี่ยงที่ ๒ : การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
 ๒) ความเสี่ยงที่ ๔ : งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพ่ิมข้ึน  
 ๓) ความเสี่ยงที่ ๖ : ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 ๔) ความเสี่ยงที่ ๗ : ผลงานวิจัยและบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

 - ประเด็นความเสี่ยงที่ด าเนินงานไม่เป็นไปตามวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จ านวน ๓ ความเสี่ยง ได้แก่  

 

                   ๑) ความเสี่ยง... 



๑๒ 
 

๑) ความเสี่ยงที่ ๑ : ระบบและรูปแบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่                       
คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  
กับมหาวิทยาลัย  
 ๒) ความเสี่ยงที่ ๓ : การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่ดีและ                      
การประหยัด  ยงัไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ  
 ๓) ความเสี่ยงที่ ๕ : จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด    
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)  และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 

     มติทีป่ระชุม   เห็นชอบ  

    

 ๔.๑.๒.๓  การปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง 
           ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของ 
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) 

        รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย
การก ากับ ของมหาวิทยาลัย” ขึ้นเพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยซึ่งเป็น
ก าลังส าคัญในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างนวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิผลของประเทศต่อไปในอนาคต  โดยคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  ๒๔  เมษายน ๒๕๕๐  ได้มีมติ ให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของ
มหาวิทยาลัย ในระยะแรก ๕ ปี เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ตั้งอยู่ต่างภูมิภาคกัน  ๔ แห่ง ได้แก่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยน าร่อง โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ อยู่ในก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยดังกล่าวตามล าดับ 
ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในโครงการ วมว. ได้ใช้หลักสูตรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
สมบูรณ์แบบของประเทศไทยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  และจัดท ากิจกรรมพัฒนาความสามารถของ
นักเรียน โดยมีอิสระในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากร  รวมทั้งความ
โดดเด่นทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

             ต่อมา… 



๑๓ 
 
           ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ิมอีก ๑ แห่ง คือโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการจัดตั้งห้องเรียนเพ่ิมอีก ๒ แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ศึกษาศาสตร์) โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           โครงการ วมว. ในระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
โดยคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน   โดยการก ากับของ
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ิมอีก ๘ แห่ง คือ 

๑. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
๓. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา 
๔. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๕. โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๖. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๗. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๘. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั้ง                  
๑๔ แห่ง ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียน โดยก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒  ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
เพ่ือร่วมมือด าเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอนและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นฐานก าลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ  

การรับนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นรุ่นแรกรับจ านวน 
๓๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รับนักเรียนรุ่นที่ ๒ จ านวน ๓๐ คน รวมทั้งสิ้นจ านวน ๖๐ คน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สนับสนุนงบประมาณ คนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จะจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อได้รับนักเรียนครบจ านวน ๓๐ คน ของรุ่นที่ ๒                   
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจ้งตอบรับยืนยันเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากงบอุดหนุน โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙   

ดังนั้น เ พ่ือให้การด าเนินการบริหารงบประมาณโครงการ วมว.  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอการปรับอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน 

             โรงเรียน… 



๑๔ 
 
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) จากประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)   โดยคณะกรรมการบริหาร
โครงการ วมว. และคณะกรรมการอ านวยการโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาแล้วเห็นควรให้มีการ
ปรับอัตราค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียน  จากเดิมสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียน  คนละ ๒,๕๐๐ บาท ต่อเดือน 
เป็น คนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน และเห็นควรให้เพิ่ม
ต าแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ให้กับนักเรียนโครงการ วมว. เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา
การปรับตัวและสุขภาพจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนักเรียนที่มีจ านวนมากขึ้นตามล าดับ             
โดยเสนอค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน         

ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายในร่างประกาศดังกล่าวจะเป็นรายการที่มีอัตรานอกเหนือหรือแตกต่างจากอัตราที่
ก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลังเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด โดยได้ศึกษาแนวทางการก าหนด
อัตราค่าตอบแทน การเบิกจ่ายโครงการ วมว. จากประกาศของมหาวิทยาลัยที่ด าเนิ นการโครงการ วมว. มาแล้ว             
เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
(โครงการ วมว.)  

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  เพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนของการปรับอัตราค่าใช้จ่ายใหม่  ในบัญชี

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) พ.ศ. ๒๕๕๘                                        
ให้ชัดเจน ดังนี้ 

  ๑. ล าดับที่ ๓  รายการค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียน  อัตราค่าใช้จ่าย  ๓,๐๐๐ บาท/เดือน 
  ๒. เพ่ิมล าดับที่ ๒๔  ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  อัตราค่าใช้จ่าย  ๒,๐๐๐ บาท/คน/เดือน 

   

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ  การปรับอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) และ         
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือ
ด าเนินการแก้ ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส่ งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                                  
สภามหาวิทยาลัย  พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนประกาศใช้ต่อไป 

 
 

           ๔.๑.๒.๔  (ร่าง) นโยบาย... 



๑๕ 
 
  ๔.๑.๒.๔  (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา

และการเรียนรู้เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ และรัฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ที่เป็นสากลและก้าวทันโลก                   

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป  

  คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา  ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดนโยบายและเป้าหมายการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีใช้งานได้ รวมทัง้จัดท าแผนเพื่อด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่มีตัวชี้วัดและมีการประเมินผลที่ชัดเจน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา   

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
-  แก้ไข ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษ 

ของนักศึกษา หน้าที่ ๑ ข้อ ๓  บรรทัดที่ ๖  ตัดค าว่า “หรือจัดท าเป็นประกาศนียบัตร” ออก 
   

  มติที่ประชุม         เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษอังกฤษของนักศึกษา  ตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   

     ๔.๑.๒.๕  พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษา  
                มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ  
                ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
            รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจ าปี ๒๕๖๐ เพ่ือให้การ

ด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษสอดคล้องกับกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) มาตรการที่ ๑ พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียน

ผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้มีศักยภาพสูง คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม                

ครั้งที ่๙/๒๕๕๙  เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดสรรทุนการศึกษา           

                    ให้กับบุคคล… 



๑๖ 
 
ให้กับบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จ านวน ๖๐ ทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ และคณะทุกรายการ โดยมี

รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขวิธีรับทุนตามเอกสารแนบ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา การจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษา                
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิม “โควตาผู้น าคุณธรรม” ในข้อ ๑) คุณสมบัติของผู้รับทุนในกลุ่มผู้มี

ความสามารถพิเศษ 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อง การจัดท าห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ เช่น การจัดการศึกษาแบบ

ก้าวหน้า (Honors Program) ส าหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนให้แตกต่างจากห้องเรียน
ชั้นปกติ เพ่ือให้นักศึกษาที่ได้รับทุนมีความรู้ความสามารถพิเศษ และเพ่ือไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

  ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา การให้ทุนโดยมีความร่วมมือกับบริษัทเอกชน  เพ่ือให้นักศึกษาเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท า 
      
  มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอเพิ่มเติมของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

  ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗) 
        นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่  ๗)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา                      

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน  ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ                 

โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     

ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๕ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

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

 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์… 



๑๗ 
 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๓  คน 

๓.  คณะรัฐศาสตร์ 
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  การปกครอง     จ านวน    ๑  คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๗)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท  จ านวน ๕ คน  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
   ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 

                      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
      รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตร
แล้ว ๑ ครั้ง ในปี ๒๕๕๓  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร             
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

คณะเภสัชศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้ คณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และส่งหลักสูตรให้ รองศาสตราจารย์ ดร. โพยม 
วงศ์ภูวรักษ์  ตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  

 

 ซึ่งคณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว 
ในการปรั บปรุ งหลักสู ตรนี้ ด า เนิ นการตาม เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษา  

พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  สรุปสาระส าคัญการปรับปรุง ดังนี้ 
๑) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๙ คน ดังนี้ 

 
 
 

 ล าดับ... 



๑๘ 
 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 

วิชาเอกเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารตัน์  จันทร์เหลือง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : สรีรวิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๖ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชวิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๘ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๖ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๙ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชจุลชีววิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๔ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๐ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ 
Doctor of Philosophy : Pharmaceutical Sciences   
University of Toyama, Japan : ๒๕๕๕ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : ชีวเคมี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๗ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สัตวศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๑ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

วิชาเอกเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๖ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชเวท  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๐ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต : ๒๕๓๗ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : เภสัชกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชอุตสาหกรรม   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๗ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร : ๒๕๓๔ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา 
Doctor of Philosophy : Pharmaceutical Sciences 
University of Manchester, UK : ๒๕๕๑ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชการ  มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๔ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

วิชาเอกการบริหารเภสัชกิจและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ 



๑๙ 
 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสวง วัชระธนกิจ 
Doctor of Philosophy : Pharmacy Health-care Administration 
University of Florida, USA : ๒๕๕๐ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชกรรมโรงพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล : 
๒๕๔๐ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๓๕ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องเล็ก คุณวราดิศัย 
Doctor of Philosophy : Clinical Pharmacy   
Bradford University, UK : ๒๕๔๕ 
Doctor of Pharmacy : Pharm D. 
University of Illinois at Chicago, USA : ๒๕๔๑ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๙ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

๙ ดร.สุทธาสินี สุวรรณกุล 
Doctor of Philosophy : Pharmaceutical Sciences  
Kyushu University, Japan : ๒๕๔๕ 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต : เภสัชกรรมคลินิก  มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๓ 
เภสัชศาสตรบัณฑิต : เภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ๒๕๓๙ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 

๓) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ 
๔) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  

      หลักสูตร แบบ ๑.๑ 
   ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
สุขภาพ หรือสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ 

  ๒. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา          
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ ข้อ ๑๕.๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๓. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อก าหนด อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการ
เฉพาะราย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์        
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 

                   หลักสูตร... 



๒๐ 
 
      หลักสูตร แบบ ๑.๒ 
   ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ หรือ กรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๓.๕๐ ต้องเป็น              
ผู้มีประสบการณ์การท างานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า ๒ ปี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ๒. คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ ข้อ ๑๕.๒  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ๓. หากผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อก าหนด อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาได้เป็นการ
เฉพาะราย ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๕) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๕ คน  
 - แบบ ๑.๑ รับนักศึกษา จ านวน ๓ คน  
 - แบบ ๑.๒ รับนักศึกษา จ านวน ๒ คน 
๖) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๗๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
๗) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี       

เข้าศึกษา ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘) โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 - แบบ ๑.๑ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 

- แบบ ๑.๒ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 

รายละเอียด แบบ ๑.๑ แบบ ๑.๒ 
๑. หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน 
- กลุ่มวิชาบังคับ 
- กลุ่มวิชาเลือก 

 
* 
** 
* 

 
* 
** 
* 

๒. หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 

* นักศึกษา แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน  โดยเลือก 
ลงได้ตามความเหมาะสม และตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยไม่นับ
หน่วยกิต 
 

               ** นักศึกษา… 



๒๑ 
 

** นักศึกษา แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับ  โดยไม่นับหน่วยกิต 
 ๙) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ 
และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔.๓ 

 หลักสูตรแบบ ๑.๑ และ หลักสูตรแบบ ๑.๒  
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าวิทยานิพนธ์ น าเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ 
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาคณะกรรมการการอุดมศึกษา             
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ   

 

 ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน- 
   ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

  ๑. คณะรัฐศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตร

ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความ

เห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน ๑ ครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๔                             

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  มีนักศึกษาส าเร็จ

การศึกษาแล้ว ๗ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๙๕๙ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน ๗๗๔ คน  

 ๒. บัดนี้ หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครบรอบ 
การปรับปรุงหลักสูตร คณะรัฐศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐ 
 
        ประศาสนศาสตร์... 



๒๒ 
 
ประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  
      ๓. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วย        
ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ อนึ่ง หลักสูตรนี้ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี          
พ.ศ. ๒๕๕๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียด
การปรับปรุงดังนี้ 
 ๑) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   
 ๒) จ านวนหน่วยกิต ปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต  
 ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๖ คน  
            

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี                    
นับจากปีเปิดหลักสูตร) 

วิจัย ต ารา บทความ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกการบริหารองค์การ  

๑ นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ 
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต : การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๕๐  
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต : รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๖ 

๑ - ๑ 

๒ ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน 
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต : นโยบายสาธารณะ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  : ๒๕๕๗ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘  
รัฐศาสตรบัณฑิต : การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๔  

๗ - ๓ 

๓ นายกรุงไท นพรัตน์ 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : นโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๕๔๖  
ศิลปศาสตรบัณฑิต : ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๕๔๓ 

- - ๑ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกการบริหารท้องถิ่น 
๑ นางสาวดารุณี พุ่มแก้ว 

Master of politics and public policy : University of Macquarie : ๒๕๕๒ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗   
บริหารธุรกิจบัณฑิต : การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๔๓ 

- - ๓ 



๒๓ 
 

ล าดับ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี                    
นับจากปีเปิดหลักสูตร) 

วิจัย ต ารา บทความ 
๒ นางสาวพิสมัย ศรีเนตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง : ๒๕๔๘  
ศิลปศาสตรบัณฑิต : ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๓๘ 

๓ - ๒ 

๓ นางสาวรจนา ค าดีเกิด 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต : รัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๕๕  
รัฐศาสตรบัณฑิต : การปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๕๒ 

๑ - ๓ 

 

๔) ระบบการจัดการศึกษา  
๔.๑  เป็นระบบทวิภาค ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
๔.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

  ๔.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี 
 ๕) การด าเนินการหลักสูตร : วัน-เวลาราชการ   ภาคต้น  ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม    
  ภาคปลาย ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม 
 ๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

๖.๑ ปริญญาตรี ๔ ปี ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า 

๖.๒ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม               
ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุณ เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๖.๓ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ๗) แผนการรับนักศึกษา : รับนักศึกษาปีละ ๒๔๐ คน 
 ๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๑๕,๔๐๐ บาท/คน/ปี  
 ๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร : เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี   
ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา   
 ๑๐) โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต  
 
 
 
 
 
 
 

                 หมวดวิชา... 



๒๔ 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 
วิชาเอก 

การบริหาร
องค์การ 

วิชาเอก 
การบริหาร

ท้องถิ่น 
หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป   

 ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ๓๐ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาภาษา                              ไม่น้อย
กว่า 

๑๕ หน่วยกิต ๑๕ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์     ไม่น้อย
กว่า    

๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ไม่น้อย
กว่า 

๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                 ไม่น้อย
กว่า 

๓ หน่วยกิต ๓ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต ๙๓ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                        

จ านวน 
๓๓ หน่วยกิต ๓๓ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                              
จ านวน 

๓๓ หน่วยกิต ๓๓ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             
จ านวน 

๙ หน่วยกิต ๙ หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาโท                                  ไม่น้อย
กว่า 

๑๘ หน่วยกิต ๑๘ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก
เสรี   

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ๖ หน่วยกิต 

 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต ๑๒๙ หน่วยกิต 
 

๑๑) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 
   ๑๑.๑ ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตตลอด 

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต 
  ๑๑.๒ ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

   ๑๑.๓ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
                 ๑๒) ตัวบ่งชี้… 



๒๕ 
 
 ๑๒) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน : มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๘  และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา                
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) จ านวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ 
 

จึ ง เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พ่ื อ พิ จ า ร ณ า   อนุ มั ติ ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร                                                    
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

     รองศาสตราจารย์อริ ยาภรณ์   พงษ์รั ตน์   รองอธิการบดีฝ่ ายวิ ชาการ                                    
คณะนิติศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจาก
หลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตร
แล้ว ๑ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔   

สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 
๑) หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาการ 
๒) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ* 
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจาก 

ปีท่ีเปิดหลักสูตร) 
วิจัย ต ารา บทความ 

๑ นายอภินันท์ ศรีศิริ 
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : นิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : กฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
นิติศาสตรบัณฑิต : มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 

๑ - ๒ 



๒๖ 
 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
จ านวนผลงานทางวิชาการ* 
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจาก 

ปีท่ีเปิดหลักสูตร) 
วิจัย ต ารา บทความ 

๒ พ.ต.ท.กิตติวัฒน์  ฉัตรศรีโพธิ์ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : กฎหมายมหาชน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 

๓  ๑ 

๓ นายดิเรก  บวรสกุลเจริญ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
การศึกษามหาบัณฑิต : การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๕ 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๒๙ 

- - ๒ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย  วรรณเลิศสกุล 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : พัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต : กฎหมายระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

- - ๒ 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพทนายความ สภาทนายความ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๖ - ๗ 

 

๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ/นอกวัน-
เวลาราชการ 

๕) มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ไม่มี 
๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

(๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
หรือปริญญาตรี 
                   (๒) ไม่เป็น… 



๒๗ 
 

(๒)  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค า
พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิด ลหุโทษ 

(๓)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
(๔)  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ๗) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๔๐๐  
 รับนักศึกษา จ านวน ๔๐๐ คน  
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๑๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี 

สามารถจบการศึกษาได้ภายใน ๖ ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา       
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร 

แผนการศึกษาภาคปกติหลักสูตร ๔ ปี  : ไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
๑) แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 

รายละเอียด   จ านวนหน่วยกิต 
๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    ๑.๑ กลุ่มภาษา 
    ๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
    ๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการจัดการ 
    ๑.๔ กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 

 
๑๕ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 
๓ หน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเฉพาะ 
    ๒.๑ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
    ๒.๒ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

 
๙๓ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หน่วยกิต 
  

 ๑๑) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
     ๑) นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนดหลักสูตร ๔ ปี ไม่น้อย

กว่า ๑๔๑ หน่วยกิต 
     ๒) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี     

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓       
 ๓) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในทุกรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
สาขานิติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  

 

                มติที่ประชุม... 



๒๘ 
 
  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างการปรับปรุงอาจารย์ประจ า 
   หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๗ หลักสูตร 

     รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๗ หลักสูตร ทั้งนี้ การ
ปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนมุัต ิ วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

คณะรัฐศาสตร์    
๑ หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา 

การปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๖ ก.พ. 

๕๔ 
๑๘ พ.ย. 

๕๔ 
อาจารย์ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น  
จ านวน ๑ คน  (ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๒ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๖ ก.พ. 
๕๔ 

๑๘ พ.ย. 
๕๔ 

อาจารย์ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น  
จ านวน ๑ คน ลาศึกษาต่อ จ านวน ๑ คน
และเสนอแต่งตั้งเพิ่ม จ านวน ๑ คน  
(ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๓ หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

๑๑ พ.ค. 
๕๖ 

๕ พ.ย. ๕๘ อาจารย์ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่น  
จ านวน ๒ คน (ตามเกณฑฯ์ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

คณะศิลปะศาสตร์    
๔ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๖ พ.ค. 

๕๕ 
๓๐ ต.ค. 

๕๘ 
อาจารยล์าฝึกอบรมในต่างประเทศ 
จ านวน ๑ คน และลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๑ คน (ตามเกณฑฯ์ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

คณะเกษตรศาสตร์ 
๕ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๗ พ.ค. ๕๔ ๒๒ มี.ค.๕๖ ปรับลดอาจารย์ จ านวน ๗ คน ลาเพิ่มพูน

ความรู้ จ านวน ๑ คน อาจารย์ย้ายไป
ประจ าหลักสตูรอื่น จ านวน ๓ คน  
(ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘) 

๖ หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

๗ พ.ค. ๕๔ ๑๙ ก.พ.๕๖ ปรับลดอาจารย์ จ านวน ๗ คน ลา
เพิ่มพูนความรู้ จ านวน ๑ คน และย้าย
ไปประจ าหลักสูตรอื่น จ านวน ๓ คน 
(ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 



๒๙ 
 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนมุัต ิ วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๗ หลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๘ มี.ค. 

๕๙ 
อยู่ระหว่าง
ส่ง สกอ. 
รับทราบ 

เพิ่มอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสตูร  
จากคณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
(ตามเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๗ หลักสูตร 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรการปรับปรุง 
 รายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

            - ปรับค าอธิบายรายวิชา ๑๓๐๕ ๓๓๐ วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  
            - ปรับชื่อรายวิชา ๑๓๐๕ ๔๓๖ คอนกรีตเทคโนโลยี 

   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖  การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงย่อย ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สาระส าคัญในการปรับปรุง คือ ขอปรับค าอธิบายรายวิชา ๑๓๐๕ ๓๓๐ วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและ 
การทดสอบ (Civil Engineering Materials and Testing) และปรับชื่อรายวิชา ๑๓๐๕ ๔๓๖ คอนกรีตเทคโนโลยี 
(Concrete Technology) เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสาระส าคัญของค าอธิบายรายวิชาและชื่อรายวิชา 
ไม่เปลี่ยนแปลง ตามค าแนะน าของคณะอนุกรรมการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ในการตรวจรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา           
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือรับรองผู้เข้าศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรการปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรม         
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้ คณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
เรียบร้อยแล้ว 

 
                    ทั้งนี…้ 



๓๐ 
 

      ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ 
โครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังนี้ ปรับค าอธิบายรายวิชา ๑๓๐๕ ๓๓๐ วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ และปรับ
ชื่อรายวิชา ๑๓๐๕ ๔๓๖ คอนกรีตเทคโนโลยี ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
  

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

 ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 

   สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....  
    นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบให้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข แยกออกไปจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือให้เหมาะสมกับการบริหารงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ซึ่งมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์  นั้น    

กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พร้อมทั้ง ร่างข้อบังคับฯ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ พิจารณาให้ความเห็นในเบื้องต้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

ข้อเท็จจริง : 
 ๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ท าข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิกรวมสามชั้นปี  โรงพยาบาลซึ่งเป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกรวมสามชั้นปี 

 ๒. ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ 
สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลประจ าจังหวัดศรีษะเกษ  ซึ่งต้องมีการบริหารวิชาการ การจัดการทรัพยากรและ
งบประมาณร่วมกัน  
 
 
               ๓. เพ่ือสร้าง... 



๓๑ 
 

 ๓. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารงานระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ กับโรงพยาบาล  ซึ่งเป็น 
สถาบันสมทบ จึงเสนอให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 
        

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
๑ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

คณบดี เพ่ือท าหน้าที่สรรหาคณบดีตามข้อบังคับนี้  โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 
     (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ 
     (๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  
เป็นกรรมการ    
     (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
     (๔) ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ 
จ านวน ๑ คน   เป็นกรรมการ 
     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่เป็น
สถาบันร่วมผลิตแพทย์ จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
     กรรมการตาม (๓) ให้แต่งตั้งจากผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณบดี
ของวิทยาลัย 
กรรมการตาม (๔) ให้แต่งตั้งจากประธานสภาอาจารย์หรือ
ผู้แทนสภาอาจารย์ ที่มิใช่บุคคลากรสังกัดวิทยาลัย   
     กรรมการตาม (๕) ให้แต่งตั้งจากผู้ที่โรงพยาบาลเสนอชื่อ  
     ให้รองอธิการบดีที่ดูแลด้านบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และอาจมีผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
     ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากต าแหน่งในระหว่าง
การสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เข้าด ารงต าแหน่ง
แทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยเห็นว่ามี
เหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรร
หาคณบดีจะเสร็จสิ้น 
 

   - กรรมการสรรหา (๑) – (๔) เป็น
องค์ประกอบที่มีอยู่เดิมตามข้อบังคับฯ 
การสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนกรรมการ 
สรรหา (๕) เป็นองค์ประกอบที่เพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ  
มีส่วนร่วมในการสรรหาคณบดี 
    - ก าหนดให้รองอธิการบดีที่ดูแลด้าน
บริหารงานบุคคลเป็นเลขานุการ เพ่ือ
ความคล่องตัวในการประสานงานกับ
โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ 
(ข้อบังคับฯเดิม ให้ประธานกรรมการ  
สรรหาเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ) 
 

 

            ล าดับที.่.. 



๓๒ 
 

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
๒ ก าหนดให้ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิทยาลัย และมี
ความรู้และทักษะการบริหารจัดการองค์กร  
     (๒) มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
สาขาแพทยศาสตร์ 

(๓) มีความสามารถด้านการบริหารงานบุคคล  
การเงินและการคลัง มีคุณธรรมและจริยธรรม  
     (๔) เป็นที่ยอมรับของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยและ 
โรงพยาบาล 
     (๕) คุณลักษณะอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา 
คณบดีก าหนด    

ก าหนดให้ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี
ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งมีอยู่ใน
ข้อบังคับฯเดิม  และยังก าหนดเพิ่มเติมให้ 
ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย 
เพ่ือให้การสรรหามีความรอบคอบและได้
ผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งคณบดี 

๓ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
ได้แก่ 
    (๑) บุคลากรสังกัดวิทยาลัย  ซึ่งเป็นข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไประดับ 
ช านาญงานขึ้นไป ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว   

(๒) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เว้นแต่ผู้ที่ได้รับการ 
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา 

ก าหนดตามข้อบังคับฯ เดิม 

๔ ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
     (๑) จัดให้มีกระบวนการรับฟังด้วยวิธีการส ารวจ
ความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรในสังกัดวิทยาลัย 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการบริหารศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษาทางคลินิก สภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับ
ศักยภาพของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ผลการด าเนินงานที่ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการของ
คณะกรรมการสรรหา คล้ายคลึงกับ
ข้อบังคับฯเดิม  และเพิ่มขั้นตอน จัดให้มี
กระบวนการรับฟังด้วยวิธีการส ารวจ
ความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ซ่ึง
เป็นสถาบันสมทบด้วย  

                                                    ล าดับที.่.. 



๓๓ 
 

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
 ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค โอกาสในการพัฒนา รวมทั้งปัจจัย

เกื้อหนุนต่างๆ  
      ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมและจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับข้อมูลตามวรรคหนึ่งน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการสรรหาคณบดี และ
ประกาศให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบไปในคราวเดียวกัน  
     (๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ พร้อมทั้ง ก าหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบทั่วกันก่อน
การเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
     (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอชื่อ โดยให้ผู้
เสนอชื่อสามารถให้ข้อมูล รายละเอียด และเหตุผลที่ควร
พิจารณาประกอบ 
     (๔) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่นับ
ความถี่ เพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓  
     (๕) คัดเลือกรายชื่อไว้จ านวนหนึ่งและทาบทามเพ่ือ
เสนอชื่อเป็นคณบดี พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลตาม (๑) และข้อมลู
อ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ผู้ได้รับการทาบทามทราบด้วย 
      การทาบทาม การตอบรับการทาบทาม หรือการ
ปฏิเสธการทาบทามตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือตาม
แบบที่คณะกรรมการก าหนด 
     (๖) คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้ที่ตอบรับการ
ทาบทามมาสัมภาษณ์ เสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และ
แนวทางการด าเนินงานเพ่ิมเติมได้  

 

๕ 
 
 
 
 
 
 

 

ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
โดยค านึงถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย และภาระงานของ
วิทยาลัยในช่วงวาระการด ารงต าแหน่งเป็นส าคัญ รวมทั้งให้
แสวงหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติและความประพฤติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและ
การท างาน ชื่อเสียงทางสังคม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ
การน าเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับวิธีการด าเนินงานและ 

ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่
น้อยกว่าสองชื่อพร้อมประวัติ ผลงาน 
และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
เช่นเดียวกันกับข้อบังคับฯ เดิม และ
เพิ่มเติม กรณีท่ีมีผู้ตอบรับการทาบทาม
เพียงหนึ่งราย หรือคณะกรรมการสรรหา 



๓๔ 
 

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
 เป้าหมายในการท างานและข้อพิจารณาอ่ืน ตามที่

คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา 
แล้วใช้ดุลยพินิจคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อย
กว่าสองชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการ 
พิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
กรณีท่ีมีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งราย หรือ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ที่มีความ
เหมาะสมเพียงหนึ่งรายให้เสนอชื่อเท่าที่มี พร้อมประวัติ 
ผลงาน และเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

พิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ที่มีความ
เหมาะสมเพียงหนึ่งรายให้เสนอชื่อเท่าที่มี 
พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผล
ประกอบการพิจารณาเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

๖ 
 
 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาคณบดี
สามารถก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ิมเติมได้เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้  และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ก่อนด าเนินการสรรหาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมจากข้อบังคับ  
เดิมฯ  เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
คล่องตัวมากข้ึน 

๗ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณบดีจากผู้ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อโดยค าแนะน าของอธิการบดี 
     การแต่งตั้งคณบดีตามวรรคหนึ่งเป็นดุลยพินิจของสภา
มหาวิทยาลัย และในกรณีมีเหตุผลอันสมควรเพื่อประโยชน์
ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของ
อธิการบดีมีอ านาจที่จะไม่แต่งตั้งผู้ที่คณะกรรมการสรรหา
เสนอชื่อมา และหรือก าหนดให้ด าเนินการอ่ืนใดก็ได้  
 

เป็นการก าหนดเพ่ิมเติมจากข้อบังคับ  
เดิมฯ  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๔ และ 
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยใช้
ดุลพินิจในการแต่งตั้งคณบดีโดยไม่จ าต้อง
ผูกพันว่าต้องเลือกและแต่งตั้งผู้ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมา  หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ที่คณะกรรมการ
สรรหาเสนอชื่อมายังไม่ใช่ผู้ที่เหมาะสม 

๘ ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ ให้ประธาน
คณะกรรมการสรรหารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ 
และสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการสรรหาคณบดี
ใหม่หรือด าเนินการอ่ืนใดก็ได้ 
     การสรรหาคณบดีใหม่หรือด าเนินการอื่นใดตามวรรค
หนึ่ง สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะกรรมการสรรหา
เดิมหรือแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาใหม่เป็นผู้ด าเนินการ
ได้ตามความเหมาะสม  

เป็นการก าหนดเช่นเดียวกันกับ                    
ข้อบังคับฯ เดิม 
 



๓๕ 
 

ล าดับที่ สาระส าคัญ เหตุผลค าชี้แจง 
๙ ก าหนดให้ ในกรณีท่ีต าแหน่งคณบดีว่างลง  และไม่สามารถ

สรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ ให้  
อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดีไปก่อน 
จนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

เป็นการก าหนดเช่นเดียวกันกับ           
ข้อบังคับฯ เดิม 

๑๐ ก าหนดให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตาม
ข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาให้
เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้นายก
สภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณา
วินิจฉัย 
     ค าวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นที่สุด 

เป็นการก าหนดเช่นเดียวกันกับ               
ข้อบังคับฯ เดิม 
 

                                       

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พ.ศ. .... 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... ให้ชัดเจนว่ากรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่มาจากโรงพยาบาลจะมีเพียง ๑ คน  และมหาวิทยาลัยควรแจ้งให้ทางโรงพยาบาล
ที่เป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ทั้งสองแห่งทราบว่าทางโรงพยาบาลจะต้องมาร่วมประชุมเพ่ือเลือกผู้แทนที่จะมา
เป็นกรรมการฯ ในข้อนี้  โดยให้ระบุในข้อบังคับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบ
ร่วมผลิตแพทย์เห็นชอบร่วมกัน จ านวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ข้อ ๑๒  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....  ซึ่งระบุว่า “ในกรณีที่ต าแหน่งคณบดี        
ว่างลง  และไม่สามารถสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง
คณบดีไปก่อนจนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”  ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรก าหนดกรอบ
ระยะเวลาของการรักษาการในต าแหน่งคณบดีไว้  ควรให้มีความยืดหยุ่นโดยอาจก าหนดให้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นครั้งๆ ไป 

๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีให้ชัดเจน  
โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาคณบดีได้ตามข้อบังคับท่ีก าหนดไว้ 
 

 
                 มติที่ประชุม... 



๓๖ 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ   และมอบมหาวิทยาลัยด า เนินการแก้ ไข             
(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  พ.ศ. ....  ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการ
แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ส่งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ตรวจสอบอีกครั้ง  ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. ....  
  นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  มหาวิทยาลัยเห็นสมควรที่จะก าหนดอัตราเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการและ
อนุกรรมการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เหมาะสม คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่              
๑๐/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  จึงได้เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเบี้ย
ประชุมส าหรับคณะกรรมการและอนุกรรมการ พ.ศ. ....   

  สรุปสาระส าคัญ 
๑. ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรรมการ อนุกรรมการ  ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

หรือโดยประกาศพระบรมราชโองการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือประกาศพระบรมราชโองการนั้นก าหนดเบี้ย
ประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ 

๒. คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และให้หมายความรวมถึง
คณะท างานด้วย 

๓. เบี้ยประชุม เป็นค่าตอบแทนที่ทางราชการจ่ายให้แก่คณะกรรมการ และอนุกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตัง้โดยสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่มาประชุมเท่านั้น 

๔. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายระเบียบนี้ 
๕. กรณีกรรมการหรืออนุกรรมการผู้ใดเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการด้วย ให้เบิกเบี้ยประชุมได้

เพียงต าแหน่งเดียว 
๖. ผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมไม่เกินสองคน 
๗. ที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และรองประธาน ให้ได้รับเบี้ยประชุมเช่นเดียวกับ

กรรมการในคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนั้น 
๘. กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งให้ได้รับเบี้ย

ประชุมเพียงครั้งเดียวในวันหนึ่ง 
๙. การประชุมของคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการหรืออนุกรรมการร่วม

ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการหรืออนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมและมีสิทธิเบิกเบี้ยประชุม
ตามระเบียบนี้ 

 

                                  ๑๐. กรณีท่ี...  



๓๗ 
 

๑๐. กรณีท่ีประธานกรรมการฯ กรรมการฯ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ไม่สามารถร่วมประชุม
ได้แต่ได้มอบหมายให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนโดยท าเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให้ถือว่าผู้ได้รับ
มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรืออนุกรรมการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ และให้นับเป็นองค์ประชุม 
ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกัน 

๑๑. คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย  หรือตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้หน่วยงานเสนออธิการบดีพิจารณาก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมเป็นราย
กรณีตามความเหมาะสม โดยให้เทียบเคียงอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบกับคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
เบี้ยประชุม พ.ศ. ....   
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

      ๔.๔.๓  (ร่าง) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก 

   เงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  
    นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๕ และสภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  มีมติให้แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ดังกล่าวนั้น  

ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และ
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ และมี
ความสอดคล้องกับกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  จึงได้
เป็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร 

 
 

            ที่ประชุม... 



๓๘ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- เห็นควรให้แก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง            

เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  ดังนี้ 
๑. หน้า ๑ ข้อ ๓ บรรทัดสุดท้าย เดิม “ซึ่งขัดหรือแจ้งกับประกาศนี้” แก้ไขเป็น “ซึ่งขัดหรือแย้งกับ

ประกาศนี้”   
๒. หน้า ๒  ข้อ ๕  วรรคที่ ๒  บรรทัดที่ ๒ – ๓  แก้ไขข้อความใหม่เป็น “นอกจากนั้นให้เบิกจ่าย

จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  หรือเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ส่วนราชการแล้วแต่กรณี” 
๓. หน้า ๒  ข้อ ๖  บรรทัดที่ ๔  เดิม “ให้เบิกจ่ายจากกองคลัง ส านักงานอธิการบดี” แก้ไขเป็น             

“ให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 
๔. หน้า ๓ บัญชี อัตราเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  ข้อ ๓  แก้ ไขเป็น              

“รองหัวหน้าภาควิชา  หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา” 
       

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ ไข  (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 

                  ๔.๔.๔  ข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         และ Leibniz Universität Hannover (LUH), Germany 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย The German Research Foundation (DFG)  ได้สนับสนุนการด าเนินงาน
โ ค ร งก า ร  Impact of shocks on the vulnerability to poverty :consequences for the development of 
emerging Southeast Asian economies  ระยะที่ ๑ นับแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๘  โดยมีมหาวิทยาลัย อาทิ 
Leibniz University of Hannover, Universities of Göttingen ,University Giessen แ ละ  Universities of 
Frankfurt เข้าร่วมในการด าเนินงาน  

 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการด าเนินงานดังกล่าว โดยประเทศเยอรมันได้ลงนามความร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ.๒๕๕๐ ส าหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมด าเนินโครงการในปี             
พ.ศ.๒๕๕๔ โดยรับผิดชอบในการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก           
คณะเกษตรศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วม  
 กา รด า เ นิ น ง าน ใน ร ะยะที่  ๒  มี ก า ร เ สนอ โ ค ร งก า ร  Poverty dynamics and sustainable 
development: A long-term panel project in Thailand and Vietnam, 2015 - 2024  ในการนี้ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ได้ประชุมร่วมกับ  Prof.Dr. 
Hermann Waibel Director of IDAE-Leibniz Universität Hannover (LUH), Germany ในการจัดท ากรอบแนว 
 
              ทางการด าเนิน… 



๓๙ 
 
ทางการด าเนินงานความร่วมมือ โครงการ “Poverty dynamics and sustainable development : A long-term 
panel project in Thailand and Vietnam, 2015 - 2024”  โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้ 
  ๑. ก าหนดให้การด าเนินงานโครงการ โดยการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU : Memorandum of 
Understanding) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ IDEA  
- Leibniz Universität Hannover (LUH) 
  ๒. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ส าหรับการจัดตั้งศูนย์ วิจัยภายใต้              
ความร่วมมือ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในส่วนของสาธารณูปโภคอ่ืน (ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าระบบเครือข่ายกรณีที่
ต้องการนอกเหนือจากการบริการพื้นฐานที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถอนุเคราะห์ให้ได้) 
  ๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียินดีให้ความอนุเคราะห์ ในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงชุมชน ในการจัดท าหนังสือเพ่ือขอข้อมูล และขออนุญาตลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล 
  ๔. ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ลักษณะการใช้และการเข้าถึงฐานข้อมูลแบบร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและศูนย์วิจัยฯ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันเป็นผู้ก าหนดชั้น/กลุ่มข้อมูลและสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล 
เพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ IDAE-LUH 
  ๕. ศูนย์วิจัยฯ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดความรู้ เทคนิคและประสบการณ์การท างาน
วิจัยให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑ ครั้ง/ปี และจัดบรรยายพิเศษใน
ประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ให้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑ ครั้ง/ป ี
  ๖. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถขอความอนุเคราะห์นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญจากทางศูนย์วิจัยฯ 
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม แก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามที่เห็นสมควร 
  ๗. กรณีการจ้างเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานโครงการ ให้ศูนย์วิจัยฯ จ้างเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการฯ 
โดยให้เป็น "ลูกจ้างโครงการดังกล่าว" ไม่เก่ียวข้องหรือผูกมัดใดๆ กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ลักษณะการท า MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ IDAE-LUH 
  ๑ .  โ ค ร งก า ร  “Poverty dynamics and sustainable development : A long-term panel 
project in Thailand and Vietnam, 2015 - 2024” จะท าสัญญา ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓ ปี โดยปีแรกจะเป็นสัญญา ๒ ปี 
เนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเลย ค.ศ. ๒๐๑๕ มาแล้ว จึงจะนับ ค.ศ. ๒๐๑๖ เป็นปีแรกในการท าสัญญา 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ ในแต่ละครั้งที่ท าสัญญา จะหักร้อยละ ๑๐ ของ
ยอดเงินทั้งหมด เพ่ือเป็นค่าบ ารุงสถาบันให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตามระเบียบมหาวิทยาลัย) 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัย
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Leibniz Universität Hannover (LUH), Germany ในการด าเนินงาน
โครงการ “Poverty dynamics and sustainable development : A long- term panel project in Thailand 
and Vietnam, 2015 - 2024”   
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
            ๔.๔.๕  (ร่าง) รายงาน... 



๔๐ 
 

  ๔.๔.๕  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๘  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    
    คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  คณะบริหารศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์     
    คณะรัฐศาสตร์  ส านักวิทยบริการ  และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ          
สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน                             
เป็นหน่วยงานในการประสานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และติดตามให้             
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยงาน เป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน  
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/ส านัก เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงาน ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป  

 กองแผนงานได้ติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต่างๆ ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๘  
ให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยมีคณะที่ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                     
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  คณะบริหารศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  ส านักวิทยบริการ และ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  โดยเอกสารรายงานดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนน า  สรุปผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  ที่ส าคัญใน   
รอบปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของคณะ/- 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างการบริหารงาน   และคณะกรรมการประจ าคณะ  

ส่วนที่  ๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  ตามแผนกลยุทธ์คณะ                    
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  และการด าเนินงานด้านอื่นๆ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เป็นต้น 

ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก มหาวิทยาลัย  เช่น จ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนบุคลากร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๘  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะบริหารศาสตร์                                    
คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

 ๔.๔.๖  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชา 

    และค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน  ในการด าเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน  
                      (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นไป (นักศึกษาท่ีเข้าศึกษา 
 

          ก่อนปีการศึกษา… 



๔๑ 
 
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘) และก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและ
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ.  ๒๕๕๑  โดยก าหนดหลักเกณฑ์การเปิด
รายวิชาและค่าตอบแทนผู้สอนตามจ านวนหน่วยกิตและกลุ่มการเรียน   

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๙ โดยเริ่มใช้ส าหรับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘            
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายในทุกภาคการศึกษา  

การปรับปรุงระเบียบในการจัดเก็บค่าธรรมการศึกษาในภาคฤดูร้อนจากการคิดแบบหน่วยกิตเป็นแบบ
เหมาจ่ายซึ่งก าหนดบังคับใช้กับผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ท าให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษากับ
นักศึกษาปัจจุบันอยู่ทั้งสองแบบคือ นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
คิดตามหน่วยกิต และส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไปจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการเบิกจ่ายและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสองแบบมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับการระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา              
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเห็นควรปรับปรุงวิธีการพิจารณาการจ่ายเงินและการจัดสรร โดยยกเลิกข้อ ๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  

เดิม ใหม่ 
ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เป็นการเบิกจ่าย
จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ ๖ การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ให้เบิกจ่ายจากส่วนที่
จั ด ส ร ร ใ ห้ ค ณ ะ  ต า ม ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และส าหรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บจากผู้เข้าศึกษา
ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘  ให้จัดสรรตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ว่ าด้ วยการจัดสรร
ค่ า ธ ร รม เ นี ย มก า ร ศึ กษ า  ร ะดั บ ป ริ ญญ า ต รี                    
พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้โดยอนุโลม 

 

และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
 ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อน (ฉบับที่ ๒)                
พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือเป็นการปรับปรุงการพิจารณาการเบิกจ่ายและการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน                       
ที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งสองแบบให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีในสภาพปัจจุบัน 
 

            จึงเสนอ... 



๔๒ 
 

จึงเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปิดรายวิชาและค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในการด าเนินงาน   ภาคการศึกษา            
ฤดูร้อน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
  

  ๔.๔.๗  การขอหารือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง “อ านาจ 
    การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙  แห่ง 
    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ  (นายวีรชาติ หวินค า นิติกร
ปฏิบัติการ)  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
     ๑)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๙๕๓ ลงวันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๕๙  ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือขอให้น าข้อหารือในปัญหาข้อกฎหมายและข้อสังเกตของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่องเสร็จที่                  
๑๙๑๓/๒๕๕๘  เรื่อง ผู้มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยแก่อธิการบดีซึ่งพ้นวาระการด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีพร้อมกับเกษียณอายุราชการและการลงลายมือชื่อในค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยของ “ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการ
กฤษฎีกา” รวม ๓ ประเด็น ดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑: ปัญหาว่า มติของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  
ที่ก าหนดให้ใช้ลายมือชื่อของกรรมการทุกคนที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการเข้าร่วมประชุม เป็นการ                                          
ลงลายมือชื่อในค าวินิจฉัยเป็น “มติที่ชอบด้วยกฎหมาย” หรือไม ่
 ประเด็นที่ ๒: ปัญหาว่า ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ.ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
และ ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ ก.พ.อ.ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  (ซึ่งเพิกถอนค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ           
ที่ให้ปลด ศ.ประกอบ  วิโรจนกูฎ ออกจากราชการ) เป็น “ค าสั่งที่ไม่สมบูรณ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองหรือไม่ 
 ประเด็นที่ ๓ : ปัญหาว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แก่
“อดีตอธิการบดี” ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในขณะที่อดีตอธิการบดีผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุไปแล้ว  
     ๒) ต่อมา ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือที่ นร ๐๙๐๖/ป ๔๓๙              
ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือขอเชิญผู้แทนไปร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อ
“คณะกรรมการวิ ธี ปฏิบั ติ ราชการทางปกครอง ”  ในกรณีตาม (๑) ในวั นพุธที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙                                                      
ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพมหานคร แต่ต่อมาในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  ส านักงานกฎหมายและ
นิติการได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทางโทรศัพท์แจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการ 
 
             วิธีปฏิบัติ... 



๔๓ 
 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้เลื่อนก าหนดการเข้าร่วมชี้แจงดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยจึงยังไม่ได้มีการเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
  ส านักงานกฎหมายและนิติการขอเรียนว่า  เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เคยมีความเห็นไว้แล้ว ตามเรื่องเสร็จที่ ๑๙๑๓/๒๕๕๘  สรุปได้ว่า 
     ๑) มติของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  ที่ก าหนดให้ใช้
ลายมือชื่อของกรรมการทุกคนที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการเข้าร่วมประชุม เป็นการลงลายมือชื่อในค าวินิจฉัย               
ถือเป็นค าวินิจฉัยที่ไม่สมบูรณ์และค าวินิจฉัยที่ไม่สมบูรณ์นี้ ก.พ.อ. ก็ชอบที่จะด าเนินการให้มีการลงลายมือชื่อของ 
“กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา” ที่วินิจฉัยเรื่องนี้ เพ่ือให้สมบูรณ์ตามที่กฎหมายก าหนดได ้
  ๒) การที่ ศ.ประกอบ  วิโรจนกูฎ พ้นจากต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพร้อมกับ
เกษียณอายุราชการ ต่อมา ศ.ประกอบ  วิโรจนกูฎ ได้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อครั้งด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การด าเนินการทางวินัยในกรณีนี้ต้องถือว่าเป็นการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ดังนั้น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยกับ ศ.ประกอบ  วิโรจนกูฎ  
  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วยังไม่อาจเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง รวม ๓ ประเด็นดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑: ปัญหาว่า มติของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗     
ที่ก าหนดให้ใช้ลายมือชื่อของกรรมการทุกคนที่ได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการเข้าร่วม ประชุม เป็นการ                         
ลงลายมือชื่อในค าวินิจฉัยเป็น “มติที่ชอบด้วยกฎหมาย” หรือไม ่
 มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่ามติของ ก.พ.อ. ... เป็น “มติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” อย่างชัดแจ้ง เพราะขัด
ต่อข้อ ๑๘ วรรคหนึ่งของข้อบังคับ ก.พ.อ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๔๙  ที่ก าหนดให้       
ค าวินิจฉัยของ ก.พ.อ. ตามข้อ ๑๔ หรือข้อ ๑๗ ต้องมีลายมือชื่อของกรรมการที่วินิจฉัยเรื่องนั้นและ ในฐานะที่ ก.พ.อ. 
เป็น “คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” ตามความหมายของมาตรา ๕ วรรคห้า แห่งพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มติของ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  ก็จะขัดต่อ มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง                                                  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ก าหนดให้ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท ต้องลงมือชื่อของกรรมการที่
วินิจฉัยเรื่องนั้น  
 ประเด็นที่ ๒: ปัญหาว่า ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ก.พ.อ.ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗  และ
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ของ ก.พ.อ.ที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ซึ่งเพิกถอนค าสั่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ปลด 
ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ ออกจากราชการ) เป็น “ค าสั่งที่ไม่สมบูรณ์ ตามความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง หรือไม ่
 มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่าค าวินิจฉัยที่ไม่มีลายมือชื่อ มิใช่เป็น “ค าวินิจฉัยที่ไม่สมบูรณ์” ตามความเห็น
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หากแต่เป็นเพียงเอกสารเปล่าที่มีแต่ข้อความฉบับหนึ่งที่ยังไม่มีผล 
 

                 เป็น “นิติกรรม… 



๔๔ 
 
เป็น “นิติกรรมทางปกครอง” หรือเป็น “ค าวินิจฉัย” แต่อย่างใด  ซึ่งจะพูดอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ “นิติกรรมทางปกครอง 
หรือค าวินิจฉัย” ยังไม่เกิด โดยมหาวิทยาลัยเห็นว่า ตาม“หลักกฎหมายว่าด้วยการท านิติกรรม” เอกสารที่ไม่มีการลง
ลายมือชื่อเลยไม่สามารถเป็นนิติกรรมได้  เพราะยังไม่มี  “การแสดงเจตนา” ของผู้ท านิติกรรม ซึ่ งตาม              
กฎหมายแพ่ง นิติกรรมทางแพ่ง ที่มิได้ลงลายมือชื่อ ถือว่าเป็นนิติกรรมที่ผิด “แบบของนิติกรรม ที่กฎหมายบังคับไว้” 
ซึ่งจะมีผลท าให้นิติกรรมเป็น “โมฆะ” (มาตรา ๑๕๒ ป.พ.พ.) และจะเสียเปล่ามาตั้งแต่ต้น 
 ประเด็นที่ ๓ :ปัญหาผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย แก่                               
“อดีตอธิการบดี” ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงในขณะที่อดีตอธิการบดีผู้นั้นได้พ้นจากราชการเพราะ
เกษียณอายุไปแล้ว  
 มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า 
 ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗                                           
ได้ก าหนดเป็น “หลักการ” ไว้ว่า ในกรณีผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นอ านาจของ
ผู้บังคับบัญชาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ส่วน วรรคสอง และ วรรคสาม เป็นบทบัญญัติส่วนประกอบของ
วรรคหนึ่ง ว่าด้วยสอบสวน ฯ) ส่วน วรรคสี่ ของมาตรา ๔๙ เป็นเพียงบทบัญญัติที่มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาในทาง
ปฏิบัติที่เกิดจากบทบัญญัติ วรรคหนึ่ง ว่าในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็น “อธิการบดี” ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ข้าราชการฯ เป็น “ผู้ถูกกล่าวหา” เสียเองแล้ว จะให้ใครมาเป็น “ผู้บังคับบัญชา” ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน  
ดังนั้น ในวรรคสี่จึงได้ก าหนดไว้ว่า ในกรณีของ “อธิการบดี” ค าว่าผู้บังคับบัญชาตามมาตรานี้ (วรรคหนึ่ง) หมายถึง
ผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
 ถ้าหากเข้าใจความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ ของ วรรคสี่ ของมาตรา ๔๙ ดังกล่าวมาแล้วก็จะเห็นได้ว่า  
ค าว่า “อธิการบดี” ในวรรคสี่ ย่อมหมายถึง “อธิการบดี” ในขณะที่ด ารงต าแหน่งเป็นอธิการบดี เท่านั้น  ไม่ได้
หมายความรวมไปถึงอดีตอธิการบดีหรืออธิการบดีที่พ้นจากราชการไปแล้ว  เพราะอดีตอธิการบดีหรือผู้อธิการบดีที่
พ้นจากราชการไปแล้วย่อมไม่ได้เป็น (อธิการบดี) ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการฯ อีก 
 ซึ่งในกรณีดังกล่าวความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) เรื่องเสร็จที่ ๔๗๕/๒๕๕๔  เคยมี
ความเห็นว่า หากจะด าเนินการทางวินัยในขณะที่อดีตอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการไปแล้วต้องถือว่าเป็นกรณีที่         
ข้าราชการฯ ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย และเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการตั้งคณะกรรมการสอบสวน           
ตามมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ 
 ดังนั้นตามข้อกฎหมายและเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคนปัจจุบัน  
จึงเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ศ.ประกอบ วิโรจนกูฎ อดีตอธิการบดีได้ 
 ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องด้วยปัญหาทั้ง ๓ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
มหาวิทยาลัยได้มีการขอหารือกลับไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือขอให้“ที่ประชุมใหญ่
คณะกรรมการกฤษฎีกา” เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวเพ่ือให้ได้ข้อยุติ  แต่จากข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังคงมอบหมายให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองชุดเดิม             
ซึ่งเคยมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว พิจารณาในเรื่องเดิมอีก จึงอาจท าให้ไม่ได้ข้อยุติและอาจมีการยืนยันความเห็น
ในลักษณะเดิมได้ซึ่งส านักงานกฎหมายและนิติการเห็นว่า เรื่องดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาให้ความเห็นโดย       
                    “ที่ประชุมใหญ่… 



๔๕ 
 
“ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกา” ประกอบกับเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและสมควรได้รับการพิจารณาจาก           
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส านักงานกฎหมายและนิติการจึงขอเสนอเรื่องดังกล่าวนี้เพ่ือขอแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกา  เพื่อยืนยันให้ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   วาระลับ 

   ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 ๖.๒  การพิจารณาแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 ๖.๓  การถอดถอนต าแหน่งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ตามผลการทบทวนข้อหารือของ 
      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           

 ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ (ลับ) 

            
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม  

๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เลิกประชุม… 



๔๖ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 
 
 
 
 
     ………………………………………………..    …………………………………..………….. 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
          ผู้จดรายงานการประชุม           ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


