
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๒/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
       ๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ... 



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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 
๓. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๘. นายชาติชาย  เมาลีชาต ิ นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
 

  ๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
              มติที่ประชุม...  



๓ 
  
 มติที่ประชุม         รับทราบ 
          

   ๑.๑.๓  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์   
        อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ปี ๒๕๖๐ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้มี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพ่ือประกาศเกียรติรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็น นักเขียน กวี ผู้ท างานด้านการเขียน 
รวมถึงบรรณาธิการอาวุโส ที่มีอายุ ๘๐ ปีขึ้นไปที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยบุคคลดังกล่าวสมควรจะได้รับการยกย่อง
เป็นต้นแบบให้กับนักเขียนรุ่นหลัง  และเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี สมาคมนักเขียน
แห่งประเทศไทยได้จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณแก่นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการอาวุโส  และ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ 
ปี ๒๕๖๐  ดังกล่าวด้วย ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอ
แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์                             
ปี ๒๕๖๐ ในครั้งนี้ด้วย 
   

  มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
  ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร  โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน         
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับทราบต่อไป 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
                ๑.๒.๒  ข้อพึง... 



๔ 
  
 ๑.๒.๒  ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย  

                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๔)/ว ๑๙๓๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐                     

เรื่อง ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ  และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและใช้เป็นแนวทางสอบทานการ

ปฏิบัติงาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ขั้นตอน/ภารกิจหลัก สภาพปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ 
๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ -  การแต่ งตั้ งกรรมการ โดยชื่ อที่อาจหมดวาระในระหว่าง

กระบวนการสรรหาฯ ท าให้มีข้อสงสัยคุณสมบัติของกรรมการสรร
หาฯ เสียเอง 
 

- การแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งต้องตรวจสอบวาระ/ระยะเวลา
สิ้นสุดการด ารงต าแหน่งและการแต่งตั้งคนใหม่เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ให้ชัดเจนเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ตามเวลาที่ถูกต้อง 
 

- ต้องค านึงถึงกรณีผู้เป็นกรรมการสรรหาฯ อาจมีสิทธิถูกเสนอชื่อ 
เพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเสียเอง ท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาฯ ได้ 
 

- การก าหนดอ านาจหน้าที่ให้กรรมการสรรหาฯ สามารถก าหนด
หลักเกณฑ์การสรรหาฯ ได้ต้องระบุขอบเขตอ านาจให้ชัดเจน  
เนื่องจากมีกรณีก าหนดหลักเกณฑ์ที่ขัดแย้ง/สูงกว่าข้อบังคับปกติ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 

๒ การก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
ส ร ร ห า เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลั ยผู้ ทรงคุณวุฒิ และ
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

- ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาฯ ให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือสาขา (ถ้ามี) การก าหนดเขตพ้ืนที่/
ภูมิล าเนา (ถ้ามี 
 

- ก าหนดตารางเวลาการเสนอชื่อและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ 
 

- ก าหนดแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลส าคัญ  การลงนามและสถานที่
รับสมัครการสรรหาฯ รวมทั้งช่องทางการส่งเอกสารและ Deadline 
ให้ชัดเจน 
 

- ก าหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาฯ ต่อสาธารณะได้ทราบ หาก
เป็นไปได้อาจก าหนดตารางเวลาได้ตามท่ีเห็นควร 

 

    ล าดับ... 



๕ 
  

ล าดับ ขั้นตอน/ภารกิจหลัก สภาพปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ 
  - การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ควรด าเนินการให้แล้ว

เสร็จก่อนประกาศการสรรหาฯ 
๓ การประชุมคณะกรรมการสรรหา - ควรตรวจสอบคุณสมบัติและการขัดกันของผลประโยชน์ทับซ้อน

ของกรรมการสรรหาฯ ทุกครั้งก่อนการประชุม (โดยประธาน/
เลขานุการ) 
 

- ควรตรวจสอบยืนยันข้อมูลกรรมการสรรหาฯ ที่มีคุณสมบัติ/
สถานะให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนการประชุม 
 

- ก าหนดวิธีการรับฟังวิสัยทัศน์/หลักเกณฑ์การให้คะแนน/วิธีการ
นับคะแนน/คณะกรรมการนับคะแนน (ถ้ามี) รวมทั้งวิธีการจัดเก็บ
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ 
 

- ควรด าเนินการตามข้อบังคับจนเสร็จสิ้นกระบวนการอย่าง
เคร่งครัด 

๔ การบันทึ กรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการสรรหาฯ 

- รายงานการประชุมแต่ละครั้งต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีการ
รับรองบันทึกรายงานการประชุมถูกต้อง ไม่ควรมีรายงานฉบับย่อ
หรือตัดต่อเฉพาะมต ิ
 

- กรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในวาระ
ใดต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากการประชุมในวาระนั้นๆ และ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน 
 

- กรณีต้องมีการวินิจฉัยสถานะ/คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ 
ผู้เข้าร่วมประชุมแทน ให้ประธานกรรมการสรรหาฯ วินิจฉัยตาม
ข้อบังคับโดยเคร่งครัด 

๕ การประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

- สอบทานคุณสมบัติรายชื่อคณะกรรมการสรรหา และก าหนดอ านาจ
หน้าที่ให้ชัดเจนก่อนออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 
 

- สอบทานกระบวนการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาให้
ครบถ้วน  ถูกต้องก่อนพิจารณา/ด าเนินการต่อไป 
 

-  ต ร ว จ ส อ บ คุ ณ ส ม บั ติ  แ ล ะ  Conflict of Interest ข อ ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนวาระการพิจารณา 
 

- ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้แล้วเสร็จ ก่อนการให้ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ (ถ้ามี) ประเด็นแสดงวิสัยทัศน์/ค าถาม-
สัมภาษณ์/วิธีการให้คะแนน/วิธีการนับคะแนน/ก าหนดกรรมการ
ตรวจนับ ประกาศผลคะแนน/วิธีการจัดเก็บหลักฐานการให้คะแนน 



๖ 
  

ล าดับ ขั้นตอน/ภารกิจหลัก สภาพปัญหาที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติ 
  - ด าเนินกระบวนการสรรหากรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้ว

เสร็จทุกขั้นตอนตามที่ก าหนดไว้  โดยไม่ควรเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ระหว่างด าเนินการ 

๖ การบั นทึ ก ร าย ง านกา รประชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

- รายงานการประชุมแต่ละครั้งต้องเป็นเอกสารฉบับเดียวที่มีการ
รับรองบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องไม่ควรมีรายงานฉบับย่อ
หรือตัดต่อเฉพาะมต ิ
 

- กรณีอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ในวาระ
นั้นต้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากการประชุมในวาระนั้นๆ และ
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน 
 

- กรณีต้องมีการวินิจฉัยสถานะ – คุณสมบัติของกรรมการสภาที่
เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมแทนให้นายกสภาฯ วินิจฉัย
ตามข้อบังคับโดยเคร่งครัด 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ข้อพึงระวังเกี่ยวกับการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง              
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ได้ด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิ ช าการ  และสภามหาวิทยาลั ย ได้ อนุมั ติ ก าร แต่ งตั้ ง คณาจารย์ สั งกั ดมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี   

ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น มีคณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 

๒๘ ราย โดยแบ่งเป็นต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน ๕ ราย และต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ๒๓ ราย ดังนี้  

 

 

 

 

 

            ชื่อ-สกุล... 



๗ 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

สาขาวิชาที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

๑. นางสาวมนกรณ์  วัฒนทวีกุล รองศาสตราจารย์ คณิตศาสตร์ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
๒. นางสาวริษฎา  ศิลาอ่อน รองศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
๓. นายชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองศาสตราจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๔. นายบุญส่ง  เอกพงษ์ รองศาสตราจารย์ พืชสวน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 
๕. นายสุชิน  ไตรรงค์จิตเหมาะ รองศาสตราจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้า ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๖. นายนันทวัฒน์  วีระยุทธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๗. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๘. นายทรงพร  จึงมั่นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
๙. นางสาวบุญทิวา  พ่วงกลัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การปกครอง ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

๑๐. นายพลากร  สืบส าราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
๑๑. นายสมเจตน์  ทองด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธารณสุขศาสตร์ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
๑๒. นางรินทร์ลภัส  ชัยหิรัญกิตติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การบัญชี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๑๓. นายเรืองยศ  พิลาจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวศาสตร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๑๔. นายวิระพันธ์  สีหานาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมเครื่องกล ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๑๕. นายถนัดกิจ  ชารีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศวกรรมโยธา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๑๖. นายสุวภัทร  ศรีจองแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การท่องเที่ยว ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๑๗. นางสาวสมจินตนา ทวีพานิชย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เคมี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๑๘. นายธีระพงษ์  มนต์มธุรพจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
๑๙. นางอัจฉรา  จุฑาเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประมง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๒๐. นายปริวรรต  สมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การท่องเที่ยว ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒๑. นางสาวนุตติยา  วีระวัธนชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชวิทยา ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒๒. นางจีริสุดา  ค าสีเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒๓. นางสาวสุรีวัลย์  ดวงจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชศาสตร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๒๔. นายสราวุธ  ประเสริฐศร ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๒๕. นางสาวใจแก้ว  แถมเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การตลาด ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
๒๖. นางสาวปวีณา  ค าพุกกะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บริหารธุรกิจ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๒๗. นายชัยวุฒิ  วัดจัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๒๘. นายอภินันท์  ศรีศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิติศาสตร์ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 

 และกองการเจ้าหน้าที่ขอเสนอข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนและร้อยละของผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กับจ านวนบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด แยกรายคณะ ดังตารางต่อไปนี้ 
            คณะ/หน่วยงาน... 



๘ 
  

 
 
 

คณะ/หน่วยงาน 

จ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด ผู้ด ารงต าแหน่ง  
ปี ๒๕๖๐ 

รวมผู้ด ารง
ต าแหน่งท้ังหมด 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ผศ. 
ปี ๕๙ 
(คน) 

รศ. 
ปี ๕๙ 
(คน) 

ศ. 
ปี ๕๙ 
(คน) 

อ. 
(คน) 

รวม 
สาย

วิชาการ 
ท้ังหมด 
(คน) 

รวม 

ผู้ด ารง

ต าแหน่ง 

ปี ๕๙ 
 (คน) 

ร้อยละ 

ผู้ด ารง

ต าแหน่ง 

ปี ๕๙ 
 

ผศ. 
(คน) 

รศ. 
(คน) 

ศ. 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
ผู้ด ารง

ต าแหน่ง 

จ านวน 
(คน) 

คณะเกษตรศาสตร์ ๑๘ ๔ ๑ ๒๙ ๕๒ ๒๓ ๔๔.๒๓ ๒ ๑ ๐ ๓ ๒๖ ๕๐.๐๐ ๐ 
คณะเภสัชศาสตร์ ๒๐ ๗ ๐ ๓๘ ๖๕ ๒๗ ๔๑.๕๔ ๕ ๑ ๐ ๖ ๓๓ ๕๐.๗๗ ๑ 

คณะวิทยาศาสตร์ ๔๗ ๙ ๑ ๘๑ ๑๓๘ ๕๗ ๔๑.๓๐ ๓ ๒ ๐ ๕ ๖๒ ๔๔.๙๓ ๓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓๔ ๑๑ ๐ ๓๕ ๘๐ ๔๕ ๕๖.๒๕ ๔ ๑ ๐ ๕ ๕๐ ๖๒.๕๐ ๒ 

คณะศิลปศาสตร์ ๑๖ ๔ ๐ ๙๓ ๑๑๓ ๒๐ ๑๗.๗๐ ๒ ๐ ๐ ๒ ๒๒ ๑๙.๔๗ ๒ 

คณะบริหารศาสตร์ ๕ ๑ ๐ ๕๘ ๖๔ ๖ ๙.๓๘ ๓ ๐ ๐ ๓ ๙ ๑๔.๐๖ ๒ 

คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

๒ ๐ ๐ ๑๒ ๑๔ ๒ ๑๔.๒๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๑๔.๒๙ ๐ 

คณะรัฐศาสตร์ ๑ ๐ ๐ ๒๗ ๒๘ ๑ ๓.๕๗ ๑ ๐ ๐ ๑ ๒ ๗.๑๔ ๐ 

คณะนิติศาสตร์ ๔ ๐ ๐ ๑๗ ๒๑ ๔ ๑๙.๐๕ ๑ ๐ ๐ ๑ ๕ ๒๓.๘๑ ๑ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ๒ ๐ ๐ ๒๐ ๒๒ ๒ ๙.๐๙ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๙.๐๙ ๒ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
และการสาธารณสุข 

๑๒ ๐ ๐ ๕๔ ๖๖ ๑๒ ๑๘.๑๘ ๒ ๐ ๐ ๒ ๑๔ ๒๑.๒๑ ๖ 

รวม ๑๖๑ ๓๖ ๒ ๔๖๔ ๖๖๓ ๑๙๙ ๓๐.๐๒ ๒๓ ๕ ๐ ๒๘ ๒๒๗ ๓๔.๒๔ ๑๙ 
 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 ไตรมาสที่ ๔ 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน ให้อธิการบดีอนุมัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 4 มีการ 
 
 
               ตั้งแผน... 



๙ 
  
ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 17 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 21,381,471 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) สรุปได้
ดังนี้ 

 

ประเภทรายรับ คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินทุนการศึกษา 1. คณะเภสัชศาสตร์ โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
(เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุน
การศึกษา) 

ผู้ให้ทุน จ านวน 67 ราย 514,000 

2. คณะศิลปศาสตร์ โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก 

รองศาสตราจารย์อรุณี 
วิริยะจิตรา 

2,100 

3. คณะศิลปศาสตร์ โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก 

นายศราวุฒิ โภคา 3,000 

4. คณะศิลปศาสตร์ โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ผู้ให้ทุนจ านวน 4 ราย 4,000 

5. ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ต่างชาติ 

กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

8,000 

 รวม 531,100 
เงินอุดหนุนการ
วิจัย 

6. วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

โครงการวิจัยการศึกษาการ
กลายพันธุ์ของเชื้อ 
Burkholderia 
pseudomallei ที่แยกได้จาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

13,050 

7. คณะเภสัช
ศาสตร์ 

โครงการจัดท ามาตรฐานยา
แผนไทย : ต ารับยาเทพจิตร 
(ยาผง) 

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

1,150,000 

8. คณะรัฐศาสตร์ โครงการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต 
2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานีและยโสธร 

องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 16 แห่ง 

443,250 

9. คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

โครงการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานไทย 

สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน จ านวน 3 แห่ง 

413,300 

รวม 1,606,300 



๑๐ 
  

ประเภทรายรับ คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินอุดหนุน
บริการวิชาการ 
 

10. คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

โครงการจัดท าแบบแปลน
ระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือรองรับ
น้ าเสียของโรงพยาบาลกันทร
ลักษ์ 

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 129,300 

11. คณะ
เกษตรศาสตร์ 

โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการประมงแก่วิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ แขวง
จ าปาสัก 

กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

224,593 

12. คณะ
เกษตรศาสตร์ 

โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการประมงแก่วิทยาลัย
กสิกรรมและป่าไม้ แขวง
จ าปาสัก 

กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

484,648 

13. คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 

โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง
หลักสูตรห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดย
การก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(โครงการ วมว. ระยะท่ี 2) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

17,400,400 

14. คณะเภสัช
ศาสตร์ 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ข้าวฮางและหมากเม่า 

โรงพยาบาลพระอาจารย์
ฟ่ัน อาจาโร 

400,000 

15. ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา 

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 

95,800 

16. ส านักงาน
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการสหกิจศึกษา
นานาชาติภายใต้โครงการน า
ร่องยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือน
บ้านเพื่อนสนับสนุนสหกิจ
ศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

35,000 

รวม 19,183,041 
เงินชดเชยการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางบก 

17. ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา 

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

61,030 

รวม 61,030 
รวมทั้งสิ้น 21,381,471 

 จงึเสนอ... 



๑๑ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4 จ านวนทั้งสิ้น 
21,381,471 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม         รับทราบ       
  

 ๑.๒.๕  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
    ไตรมาสที่ ๑ 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน ให้อธิการบดีอนุมัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส  ซึ่งในไตรมาสที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก จ านวน 13 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,676,205 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสอง
ร้อยห้าบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้ 

 

ประเภทรายรับ คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินทุนการศึกษา 1. คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ผู้ให้ทุนจ านวน 5 ราย 46,700 

2. ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

โครงการสนับสนุน
การศึกษาแก่นักศึกษา
ต่างชาติ 

กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

299,000 

3. ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

โครงการสนับสนุน
การศึกษาแก่นักศึกษา
ต่างชาติ 

กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

59,700 

4. ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ 

โครงการสนับสนุน
การศึกษาแก่นักศึกษา
ต่างชาติ 

กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

128,300 

5. ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ 

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก 

ผู้ให้ทุนจ านวน 16 ราย 506,500 

รวม 1,040,200 



๑๒ 
  

ประเภทรายรับ คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน จ านวนเงิน 
(บาท) 

เงินบริจาค 6. ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

โครงการสนับสนุน
การศึกษาเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา 

นายสมชาติ พงคพนา
ไกร 

20,000 

7. ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

โครงการสนับสนุน
การศึกษาเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมนักศึกษา 

นางสาวชริดา ปุกหุต 2,000 

รวม 22,000 
เงินอุดหนุนการ
วิจัย 

8. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการเครื่องสับ
มะละกอ ที่ให้เส้นมะละกอ
เหมือนใช้มีดสับด้วยมือ  

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

750,000 

9. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

โครงการเพาะเห็ดอัตโนมัติ
แบบถอดประกอบได้ 
พร้อมด้วยเทคโนโลยี 
Internet of Things 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

700,000 

10. คณะ
วิทยาศาสตร์ 

โครงการสกัดอินนูลินที่มี
ความบริสุทธิ์สูงจากแก่น
ตะวันเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

600,000 

11. กองคลัง โครงการวิจัยการปรับปรุง
และพัฒนาพันธุ์ไหมไทย
พ้ืนบ้านที่ทนต่อสภาวะ
อากาศร้อน 

กรมหม่อนไหม 210,000 

รวม 2,260,000 
เงินอุดหนุน
บริการวิชาการ 

12. คณะศิลป
ศาสตร์ 

โครงการศึกษาและพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนงาน
ด้านเด็กและเยาวชนแบบ
บูรณาการระดับจังหวัด
อุบลราชธานี 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

8,220,880 

13. ส านักงาน
ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช) 

133,125 

 รวม 8,354,005 
รวมทั้งสิ้น 11,676,205 

 
 
 

    จึงเสนอ... 



๑๓ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 จ านวนทั้งสิ้น 
11,676,205 บาท (สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยห้าบาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

         ๑.๒.๖  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
              ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑) 
                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ กองบริการการศึกษา ได้จัดท ารายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเสนอแนวทางการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กรณีหลักสูตรที่มีผลรับนักศึกษา
ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ แนวทางที่ ๑ ให้ชะลอการรับนักศึกษาจ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(บธ.บ.) ระบบสารสนเทศ เพ่ือการจัดการ คณะบริหารศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์ คณะ
ศิลปศาสตร์  และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คณะศิลปศาสตร์  และให้
ผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์แล้วขอโอนย้ายไปยังหลักสูตรที่เปิดรับเพ่ือเป็นการเยียวยา หรือคืนเงินค่ายืนยันสิทธิ์ พร้อมคืนสิทธิ์
ตามระบบ TCAS และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ คืนตามความเหมาะสม และแนวทางทางที่ 
๒ ให้ด าเนินการรับนักศึกษาโดยให้คณะ/หลักสูตร พิจารณาหาแนวทางในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาให้
ได้ตามแผนรับที่ก าหนดไว้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินการคัดเลือกและเห็นชอบแนวทาง  การด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยให้ชะลอการรับนักศึกษา
หลักสูตรที่มีผลรับต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ และเยียวยาตามแนวทางที่เสนอ โดยมีรายละเอียดสรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ าแนกตามคณะ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๑ สรุปแผน - ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
จ าแนกตามคณะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

ล าดับ คณะ/สาขา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
๘(๗/๑*
๑๐๐) 

แผน
รับ

(รวม) 
สมัคร 

ช าระ
เงิน 

เรียกสอบ
สัมภาษณ์ 

มา
สัมภาษณ์ 

ผลการ
คัดเลือก 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

ร้อยละ
เทียบ

แผนรับ 
๑ คณะเกษตรศาสตร์ ๔๐๐ ๓๓๑ ๒๑๘ ๒๐๑ ๑๕๗ ๑๕๗ ๙๓ ๒๓.๒๕ 
๒ คณะนิติศาสตร์ ๔๖๐ ๓๗๒ ๒๙๓ ๒๖๓ ๒๑๗ ๒๑๗ ๑๓๕ ๒๙.๓๕ 
๓ คณะบริหารศาสตร์ ๑,๐๓๐ ๙๖๕ ๖๗๓ ๕๘๗ ๔๕๙ ๔๗๘ ๒๕๙ ๒๕.๑๕ 
๔ คณะรัฐศาสตร์ ๔๓๐ ๓๖๑ ๒๖๕ ๒๔๙ ๒๐๗ ๒๐๗ ๑๑๑ ๒๕.๘๑ 
๕ คณะวิทยาศาสตร์ ๖๔๕ ๗๗๗ ๕๖๓ ๕๑๔ ๔๑๒ ๔๒๔ ๒๐๖ ๓๑.๙๔ 
๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๒๐ ๘๐๔ ๖๑๗ ๕๘๑ ๔๘๒ ๔๘๑ ๓๐๒ ๔๘.๗๑ 
๗ คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๒๐ ๑๓๑ ๘๒ ๗๔ ๖๒ ๖๒ ๒๖ ๒๑.๖๗ 

๘ คณะศิลปศาสตร์ ๕๑๐ ๘๗๙ ๖๔๖ ๕๙๐ ๔๙๕ ๓๙๓ ๒๓๖ ๔๖.๒๗ 



๑๔ 
  

ล าดับ คณะ/สาขา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
๘(๗/๑*
๑๐๐) 

แผน
รับ

(รวม) 
สมัคร 

ช าระ
เงิน 

เรียกสอบ
สัมภาษณ์ 

มา
สัมภาษณ์ 

ผลการ
คัดเลือก 

ยืนยัน
สิทธิ์ 

ร้อยละ
เทียบ

แผนรับ 
๙ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข 
๒๑๘ ๔๘๑ ๓๔๗ ๒๑๔ ๑๔๙ ๑๐๑ ๓๔ ๑๕.๖๐ 

๑๐ คณะพยาบาลศาสตร์ ๘๐ ๒๐๓ ๑๐๗ ๑๐๕ ๙๓ ๑๐ ๕ ๖.๒๕ 
๑๑ คณะเภสัชศาสตร์ ๑๓๘ ๖๓ ๑๑ ๑๐ ๙ ๗ ๓ ๒.๑๗ 

 ผลรวมทั้งหมด ๔,๖๕๑ ๕,๓๖๗ ๓,๘๒๒ ๓,๓๘๘ ๒,๗๔๒ ๒,๕๓๗ ๑,๔๑๐ ๓๐.๓๒ 
 

หมายเหตุ : ๑. แผนรับ หมายถึง แผนการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ตรวจสอบและ 
                   ปรับปรุงร่วมกับคณะและกองแผนงาน เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ) 
               ๒. อยู่ระหว่างด าเนินการรับโควตารับตรงทั่วไป โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา โควตาพ้ืนที่                             
(เภสัชศาสตร์และพยาบาลศาสตร์) และโครงการพิเศษ 
               ๓. ส่วนโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทฯ อยู่ในระหว่างเตรียมประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และการ
รับตรง 
                   ร่วมกัน Admissions และโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ระหว่างเตรียมรับรอบ TCAS            
รอบท่ี ๓ - ๕  
 

ตารางท่ี ๒ สรุปแผน - ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
กลุ่มหลักสูตรที่มีผลรับต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ 

 

ล าดับ หลักสูตร แผนรับ ผลรับ ร้อยละ 
๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ            

คณะบริหารศาสตร์  
๑๓๐ ๒ ๑.๕๕ 

๒ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ๓๐ ๒ ๖.๖๗ 
๓ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

คณะศิลปศาสตร์ 
๔๐ ๒ ๕.๐๐ 

 

       จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑) และแนวทางในการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่มีผลรับนักศึกษาต่ ากว่าร้อยละ ๑๐                       
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาควบรวมหลักสูตรที่เก่ียวกับสารสนเทศของทุกคณะเข้าด้วยกัน 
      ๒. คณะบริหารศาสตร์ควรพิจารณาด าเนินการเรื่องปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการคณะบริหารศาสตร์  เนื่องจากรับนักศึกษาได้จ านวนน้อยมากติดต่อกัน 
 
 

 

                มติที่ประชุม... 



๑๕ 
  

มติที่ประชุม รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๑.๒.๗  คดีปกครองถึงที่สุด (คดีหมายเลขด าที่ 268/2557 คดีหมายเลขแดงที่  
             26/2560 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร้อง กับ บริษัท ก าจรกิจ- 
      ก่อสร้าง จ ากัด ผู้คัดค้าน)  
         มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายชาติชาย เมาลีชาติ นิติกร
ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้  
  1. เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วาระที่ 1.2.4 เรื่อง ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลข
ด าที่ 268/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 726/2560 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผู้ร้อง กับ บริษัท ก าจรกิจ
ก่อสร้าง จ ากัด (คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง) โดยพิพากษาเพิกถอนค าชี้
ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขด าที่ ๙/๒๕๕๗ หมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๕๗ วันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ระหว่างบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ในฐานะผู้เรียกร้อง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ฐานะผู้คัดค้าน กรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ มีค าชี้ขาดให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีช าระหนี้
แก่บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด จ านวน 273,745,964.19 บาท โดยพิจารณาและชี้ขาดว่าการซื้อคืนหอพัก
นักศึกษา จ านวน 4 หลัง ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ.๐๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่มหาวิทยาลัยได้ซื้อคืน
จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิการรับเงินตามกฎหมาย เป็นการช าระเงินที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติรับทราบ นั้น 
   2. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง 
จ ากัด ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 นับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษา มหาวิทยาลัยจึงได้ยื่นค าขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี 
  3. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ศาลปกครองอุบลราชธานีได้ออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด                         
เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายก าหนดให้อยู่ในเขตอ านาจศาลปกครอง ได้ถึงที่สุดแล้วในชั้นต้น โดยศาล
ปกครองอุบลราชธานีได้อ่านค าพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 และไม่มีการ
อุทธรณ์ค าพิพากษา 
  4. มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลค าพิพากษาและผลของคดีถึงที่สุดให้ส านักอนุญาโตตุลาการ และส านัก
ตรวจสอบพิเศษภาค 5 ทราบแล้ว 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ คดีปกครองถึงท่ีสุด (คดีหมายเลขด าที่268/2557               
คดีหมายเลขแดงที่ 726/2560 ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ร้อง กับ บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง) เป็นผลท าให้
มหาวิทยาลัย ไม่ต้องปฏิบัติตามค าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ที่ให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีช าระหนี้แก่บริษัท ก าจรกิจก่อสร้างจ ากัด จ านวน 273,745,964.19 บาท 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
 

      ๑.๒.๘  การฟ้อง... 



๑๖ 
  
 ๑.๒.๘  การฟ้องคดีปกครองของนายสุภชัย หาทองค า และนายสัมมนา มูลสาร  
                               ตามส านวนคดีของศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ.๙๐/๒๕๖๐  
                               และคดีหมายเลขด าที่ บ.๙๓/๒๕๖๐ 
    มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายชาติชาย เมาลีชาติ นิติกร
ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้  

๑. เดิม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) สาขาวารินช าราบ ชื่อบัญชี “เงินสนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”                 
บั ญ ชี อ อม ทรั พย์ เ ล ขที่  ๓ ๑๔ -๑ -๙ ๐๗ ๔๐ -๔  แ ล ะบั ญชี ก ร ะแ ส ร าย วั น เ ล ขที่  ๓ ๑๔ -๖ -๐ ๒๕ ๘๙ - ๒                                               
จ านวน ๓๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่ ง
ลงโทษวินัยข้าราชการฯ จ านวน ๕ ราย ได้แก่ (๑) นายสัมมนา มูลสาร (๒) นายทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ (๓) นาย
สมหมาย ชินนาค (๔) นายสุภชัย หาทองค า และ (๕) นางวนิดา บุญพราหมณ์ และได้เสนอผลการด าเนินการทางวินัย
ดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

๒. ต่อมา มีข้าราชการฯ ที่ถูกลงโทษจ านวน ๔ รายยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ (๑) นายสัมมนา มูลสาร (๒) นายสมหมาย ชินนาค (๓) นายสุภชัย หาทองค า 
และ (๔) นางวนิดา บุญพราหมณ์  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ 
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการ
ดังกล่าว และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ได้เสนอผลการพิจารณาวินิจฉัยยกอุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พร้อมกับแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทั้งสี่
รายทราบ 

๓. ต่อมา ปรากฏว่า มีผู้อุทธรณ์จ านวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) นายสุภชัย หาทองค า และ (๒) นายสัมมนา 
มูลสาร ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานีคนละคดี เพ่ือขอให้ศาลปกครองอุบลราชธานีเพิกถอนค าสั่งลงโทษ
วินัยตัดเงินเดือน และเพิกถอนค าวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังต่อไปนี้ 

(๑) นายสุภชัย หาทองค า ยื่นค าฟ้องลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นคดีหมายเลขด าที่                            
บ.๙๐/๒๕๖๐ โดยยื่นฟ้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เบื้องต้น เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๔ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ และ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งปรากฏว่า ศาลปกครอง
อุบลราชธานีมีค าสั่งลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ไม่รับค าฟ้องส าหรับผู้ถูกฟ้องคดี ๒ ถึง ๕ ไว้พิจารณา และมีค าสั่งลง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๖ ท าค าให้การยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค าสั่ง รายละเอียดตามค าฟ้อง ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา และค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ 

(๒) นายสัมมนา มูลสาร ยื่นค าฟ้องลงวันที่  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นคดีหมายเลขด าที่                                   
บ.๙๓/๒๕๖๐ โดยยื่นฟ้อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น               
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งปรากฏว่า ศาลปกครองอุบลราชธานีมีค าสั่งลงวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๑ ไม่รับค าฟ้องส าหรับผู้ถูกฟ้องคดี ๒ และ ๓ ไว้พิจารณา และมีค าสั่งลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ถูก 
 
           ฟ้องคด.ี... 



๑๗ 
  
ฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๔ ท าค าให้การยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง รายละเอียดตามค าฟ้อง ค าสั่งไม่
รับค าฟ้องไว้พิจารณา และค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการประสานกับส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี เพ่ือมอบอ านาจ
ให้กับพนักงานอัยการด าเนินคดี (แก้ต่าง) แทนผู้ถูกฟ้องคดี โดยการยื่นค าให้การต่อศาลปกครองอุบลราชธานี                   
ภายในก าหนดต่อไป  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การฟ้องคดีปกครองของนายสุภชัย หาทองค า  
และนายสัมมนา มูลสาร ตามส านวนคดีของศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ. ๙๐/๒๕๖๐ และ              
คดีหมายเลขด าที่ บ.๙๓/๒๕๖๐  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    ๑.๒.๙  ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี กรณี นายสัมมนา มูลสาร และ 
       นายสุภชัย หาทองค า ฟ้องขอให้เพิกถอนกระบวนการสรรหาอธิการบดี  
       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายชาติชาย เมาลีชาติ นิติกร
ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้  

๑. ตามที่  นายสัมมนา มูลสาร อดีตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) กับนายสุภชัย หาทองค า ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขด าที่ บ.๒๗/๒๕๕๗ โดยยื่นฟ้อง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
กับนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมิได้ด าเนินการ
ตามข้อ ๖.๓ และ ๖.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี                    
พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีท้ังสองมีค าขอให้ศาลมีค าสั่งทุเลาการบังคับตาม
มติสภามหาวิทยาลั ย  ครั้ งที่  ๘/๒๕๕๗ วันที่  ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๕๗ ที่ สภามหาวิทยาลั ยมีมติ เสนอชื่ อ                                                     
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี และเสนอเพ่ือขอทรงพระกรุณา                                      
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีในวาระต่อไป ซึ่งในส่วนของค าขอดังกล่าวนั้น ปรากฏว่า ศาลปกครองอุบลราชธานีได้
มีค าสั่งยกค าขอก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพ่ือบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา และมหาวิทยาลัยได้
รายงานให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบแล้วนั้น 

 ๒. ส าหรับการด าเนินคดีดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ส านักงานคดีปกครอง
อุบลราชธานี จัดพนักงานอัยการให้ด าเนินคดี (แก้ต่างคดี) แทนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และได้ยื่นค าให้การ ค าให้การ
เพ่ิมเติม ค าชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมกับเอกสารหลักฐานต่อศาลปกครองอุบลราชธานีโดยครบถ้วน ซึ่งศาลปกครอง
อุบลราชธานีได้ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.  

๓. ต่อมา เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลปกครองอุบลราชธานีได้อ่านผลแห่งค าพิพากษาคดี
ดังกล่าว เป็นคดีหมายเลขแดงท่ี บ.๘/๒๕๖๑ โดยสรุปค าพิพากษาได้ดังต่อไปนี้ 

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ๒ กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ด ารง

ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยถูกต้อง 
 

        ตามรูปแบบ… 



๑๘ 
  
ตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ เห็นว่า ตามมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้บัญญัติให้การสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอธิการบดีเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งพิพาทจึงต้องเป็นไปตามรูปแบบ 
ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าว เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการสรรหา
บุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับ
ดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ด าเนินการสรรหาอธิการบดี โดยมีประกาศ เรื่อง การด าเนินการ
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเอกสารแนบท้าย
ประกาศดังกล่าวแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบก่อนก าหนดการเสนอชื่อไม่น้อยกว่ า ๗ วัน และแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ทราบวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อ รวมทั้งก าหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อเพ่ือให้เสนอชื่อพร้อมกับให้ข้อมูล 
รายละเอียด และเหตุผลที่ควรพิจารณาประกอบตามข้อ ๖ (๖.๑) และ (๖.๒) อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจ านวน 
๔๐ ราย ตามข้อ ๖ (๖.๓) นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดียังได้จัดท าประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับภาระงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในระยะ ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ตามประกาศ 
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่งให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อพิจารณา แต่เนื่องจากมีจ านวนผู้ได้รับการเสนอชื่อมากถึง ๔๐ ราย 
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจากความถี่ของค่าคะแนนที่
ได้รับการเสนอชื่อ โดยคัดเลือกรายชื่อจากบัญชีผู้ถูกเสนอชื่อที่มีค่าคะแนนความถี่จากมากสุดเรียงลงไปตามล าดับ
จ านวน ๙ ราย จากท้ังหมด ๔๐ ราย และได้ส่งหนังสือทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง ๙ ราย เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๙ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่ามีผู้ตอบรับการทาบทามจ านวน ๗ ราย ปฏิเสธการทาบทามจ านวน ๑ ราย และไม่ส่ง
หนังสือตอบรับหรือปฏิเสธจ านวน ๑ ราย คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้สัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามทั้ง ๗ ราย 
และพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของกรรมการทุกคนรวมกัน ปรากฏว่าคะแนนของผู้เข้าสัมภาษณ์แยกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มบน คะแนน 58, 47, 34 และกลุ่มล่าง คะแนน 20, 16, 13, 8 คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงเชิญผู้ที่ได้รับ
คะแนน 3 ล าดับแรก ได้แก่ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา และ                                              
รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันท์ ให้แสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจัดให้มีการถ่ายทอดสด
การแสดงวิสัยทัศน์ผ่านเครือข่าย UBU CABLE และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตลอดช่วงเวลาการแสดงวิสัยทัศน์ และให้มี
การเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  ต่อมา คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีที่ได้แสดงวิสัยทัศน์แล้วทั้ง 3 ราย และส่งวีดีทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์พร้อมเอกสารเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน 
และกรอบแนวทางการด าเนินงานของผู้แสดงวิสัยทัศน์ทั้ง 3 ราย ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 พิจารณา แต่เนื่องจากรอง
ศาสตราจารย์สถาพร โภคา ขอถอนตัวจากกระบวนการสรรหา จึงคงเหลือผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียง 2 ราย ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ 1 ได้ประชุมพิจารณาลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 6/2557 (ลับ) 
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ผลปรากฏว่ารองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ได้รับคะแนน 13 คะแนน และ             
รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันท์ ได้รับคะแนน 7 คะแนน จากจ านวนผู้ออกเสียงทั้งสิ้น 20 ราย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 จึงมี
มติให้เสนอชื่อรองศาสตราจารย์นงนิตย์ เพ่ือเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณีจึงต้องถือว่าคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามข้อ 6 (6.4) แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง 
 

    รองศาสตราจารย์นงนิตย์… 



๑๙ 
  
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2561 จึงเป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระส าคัญท่ีกฎหมายก าหนด 

กรณีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ เห็นว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดยค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
มาตรา 20 ส่วนวรรคสอง บัญญัติว่า อธิการบดีมีวาระการด ารงต าแหน่งสี่ปี และจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ใหม่อีกก็ได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ และวรรคสามบัญญัติว่า นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ…(4) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้
จ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และมาตรา ๒๐ บัญญัติว่า อธิการบดี                                    
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (1) ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนและมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่ น้อย
กว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ (2) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนและมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า  
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ปร ะเทศ
สหรัฐอเมริกา และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแล้วเป็นระยะเวลา 22 ปีเศษ รวมทั้งมีประสบการณ์
ด้านการบริหารในต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นระยะเวลา 4 ปี และในต าแหน่งคณบดี                                            
คณะเภสัชศาสตร์เป็นระยะเวลา 7 ปี จึงมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                          
ตามมาตรา 2๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 อีกทั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ได้ผ่าน
กระบวนการสรรหาเพ่ือแต่งตั้งเป็นอธิการบดีตามที่ก าหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ดังที่วินิจฉัยแล้วข้างต้น ประกอบกับ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ มิใช่บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามในการด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามมาตรา 19 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ใช้ดุลพินิจเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2561 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว  

ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่ว่า รองศาสตราจารย์นงนิตย์ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี เนื่องจากถูกศาลจังหวัดอุบลราชธานีพิพากษาลงโทษจ าคุก แต่ให้รอการลงโทษจ านวน 3 คดี คือ 
คดีหมายเลขด าที่ อ.666/2556 คดีหมายเลขด าที่  อ.1849/2555 และคดีหมายเลขด าที่ อ.463/2556 นั้น                         
เห็นว่า การต้องโทษจ าคุกในคดีอาญาโดยรอการลงโทษจ าคุกของรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ทั้ง 3 คดี เป็นเพียง                                       
ค าพิพากษาของศาลจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นศาลชั้นต้นที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ คดีจึงยังไม่ถึง
ที่สุดและไม่ได้ถูกจ าคุกจริง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ จึงไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งอธิการบดีตาม
มาตรา 19 วรรคสาม (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏใน
ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลว่า คดีอาญาของศาลจังหวัดอุบลราชธานีทั้งสามคดีนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้มี                          
ค าพิพากษากลับให้ยกฟ้อง และศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้ยกฟ้องโจทก์ ดังนั้น 
ค าพิพากษาของศาลจังหวัดอุบลราชธานี  ในคดีอาญาทั้งสามคดีที่ผู้ฟ้องคดีท้ังสองน ามากล่าวอ้างจึงถูกลบล้างโดย 
 

          ค าพิพากษา... 



๒๐ 
  
ค าพิพากษาของศาลฎีกาแล้ว กรณีจึงต้องฟังว่ารองศาสตราจารย์นงนิตย์ ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดี
ดังกล่าว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีท้ังสองจึงไม่อาจรับฟังได้  

จากเหตุผลดังที่วินิจฉัยข้างต้น เมื่อการมีมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  1 ที่ เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ ง                       
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนด และเป็น
การใช้ดุลพินิจโดยชอบ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 6/2557 (ลับ) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2557 จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

ส าหรับค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เห็นว่า การมีมติให้เสนอแต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งเป็นเหตุพิพาทแห่งคดีนี้ เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๙ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  มิใช่อ านาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติ
ดังกล่าวได้ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมิได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายใดๆ ที่จะมีสิทธิฟ้อง  
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                    
พ.ศ. ๒๕๔๒  ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง 

๑.๔ พนักงานอัยการ ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง 
พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองชอบแล้ว จึงไม่อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครอง
อุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี แต่ทั้งนี้ หากผู้ฟ้องคดีท้ัง
สองอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยจะได้ด าเนินการแจ้งพนักงานอัยการยื่นค าแก้
อุทธรณ์ต่อไป ซึ่งคดีนี้ จะครบก าหนดยื่นอุทธรณ์ภายใน ๓๐ วัน ในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยก าหนด
ระยะเวลายื่นอุทธรณ์ดังกล่าวไม่สามารถขยายได้ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลแห่งค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี                                
คดีหมายเลขด าที่ บ.๒๗/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงท่ี บ.๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
     - 
 
 
 
 
 
           ระเบียบวาระท่ี  ๔...    



๒๑ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 

              พ.ศ. ๒๕60 
           ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหา
วิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน เป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับ
ไตรมาสก่อน  
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

1. ข้อมูลเงินงบประมาณ  และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ได้มาจากระบบ GFMIS และระบบ 
UBUFMIS ที่มีหลักฐานและตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง 

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก 
- วิเคราะห์งบการเงิน 
- งบรายรับ – รายจ่าย 
จากการวิเคราะห์งบการเงิน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส าหรับ

รอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 พบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี 
สินทรัพย์รวม มีจ านวน 3,832.70 ล้านบาท จ าแนกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 923.93 ล้าน

บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ านวน 2,908.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.11 และ 75.89 ของจ านวน
สินทรัพย์รวมทั้งหมดตามล าดับ โดยส่วนใหญ่เป็น อาคารและอุปกรณ์ จ านวนสุทธิ 2,908.77 ล้านบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 473.50 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้น จ านวน 326.98 ล้านบาท ลูกหนี้ระยะสั้น 
จ านวน 108.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ75.89 , 12.35 ,8.53 และ 2.83 ของจ านวนสินทรัพย์รวมทั้งหมด 
ตามล าดับ 

หนี้สินรวม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวน 243.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.34 ของ
สินทรัพย์รวม โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้ระยะสั้น จ านวน 88.53 ล้าน
บาท เงินรับฝากระยะสั้น จ านวน 116.09 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (รายได้ค่าธรรมเนียมรอการจัดสรร) 
จ านวน 38.56 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.31 ,3.03 และ 1.01 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ 

 
  สินทรัพย์… 



๒๒ 
  

สินทรัพย์สุทธิ มีจ านวน 3,589.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.66 ของสินทรัพย์รวมรายได้ท้ังหมด
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 
ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานจ านวนรวม 1,769.96 ล้านบาท  โดยประกอบด้วยรายได้จากรัฐบาล              
จ านวน 1,142.56 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 64.55 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน รายได้จากเงินนอกงบประมาณ 
(รายได้มหาวิทยาลัย) จ านวน 627.41 ล้านบาท  ซึ่งรายได้จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) 
ประกอบด้วย รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ จ านวน 459.63 ล้านบาท รายได้จากเงินอุดหนุนและบริจาค 
จ านวน 82.46 ล้านบาท รายได้อ่ืน (รายได้ค่าเช่าของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ) จ านวน 49.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 25.97 , 4.66 และ 2.78 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน ตามล าดับ และรายได้ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน
จ านวน 36.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.04  ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2560  เป็นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 1,735.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.07ของรายได้
รวมจากการด าเนินงาน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 482.45 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 
545.54 ล้านบาท ค่าใช้สอย จ านวน 152.34 ล้านบาท ค่าวัสดุ จ านวน 57.33  ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภคจ านวน 
49.23 ล้านบาท  ค่าตอบแทน จ านวน 47.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.26 , 30.82 , 8.61 , 3.24 ,2.78  
และ 2.66 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด ตามล าดับ และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน จ านวน 12.53 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.71 ของรายได้จากการด าเนินงานทั้งหมด 

ดังนั้น ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งวันที่ 1 ตุลาคม 
2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
จ านวน 34.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.93 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน 
          

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 (จากระบบ GFMIS+UBUFMIS) 
  ๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (UBUFMIS) 
             3. การวิเคราะห์งบการเงิน ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2560 
  4. งบรายรับ – รายจ่าย ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
  5. สรุปสถานะเงินรับฝากคณะ/ส านัก ที่ฝากส่วนกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. การรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยควรรายงานเกี่ยวกับ
พันธบัตรที่คณะต่างๆ ซื้อไว้  เพ่ือให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ทราบสถานะทางด้านการเงินของคณะต่างๆ ให้
ครบถ้วน 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดนโยบายการวางระบบการจัดการทางด้านการเงินของ
มหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  และเพ่ือมหาวิทยาลัยจักได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและ
ถูกต้องต่อไป 
 
                ๓. มหาวิทยาลัย... 



๒๓ 
  
  ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการรวมบัญชีเงินฝากทุกชนิดของคณะไว้ที่ส่วนกลาง 
โดยออกเป็นระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม  เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
             รายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
             กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  ตามที่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เงินงบประมาณแผ่นดิน 98,656,000 บาท 
และเงินรายได้ 84,550,100 บาท รวมเป็นจ านวน 183,206,100 บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในรูปแบบสมดุล คือ 
ประมาณการรายรับสมดุลกับประมาณการรายจ่าย ดังนั้น ในการจัดท าประมาณการรายจ่ายในคราวแรก วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจึงประมาณการรายจ่ายในรายการที่มีความจ าเป็นและรายการที่เป็นรายจ่ายพ้ืนฐาน 
ท าให้มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่สามารถประมาณการในแผนงบประมาณรายจ่ายในคราวแรกได้ และเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการตรวจสอบเงินรายได้คงเหลือสะสม                    
ซึ่งเป็นรายได้จากแหล่งต่างๆ เช่น โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) จากกระทรวง (ได้รับการจัดสรรใน
ไตรมาสที่ 1 จ านวน 18,228,000 บาท และไตรมาสที่ 3 จ านวน 18 ,228,000 บาท) เงินรายได้คงเหลือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นต้น และเมื่อการตรวจสอบสถานะทางการเงินร่วมกับกองคลังแล้ว ได้ยืนยันยอดเงินรายได้
คงเหลือสะสม จ านวน 25,977,381.86 บาท ประกอบกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพ่ือตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 6,908,742 บาท (หกล้านเก้าแสน
แปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 เงินรายได้คงเหลือสะสม 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ (บาท) 
เงินรายได-้โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) 7,893,940.31 
เงินรายได้จาการให้บริการทางการแพทย์ - อาคารผู้ป่วยนอก 3,216,136.91 
เงินรายได-้ค่าธรรมเนียมการศึกษา และเงินกองทุน 13,892,211.14 
เงินรายได-้ ค่าอาหารและค่าเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก 975,093.50 
รวม 25,977,381.86 

 

 

 

 

 

  ตารางท่ี 2... 



๒๔ 
  
ตารางท่ี 2 แผนการใช้จ่ายจากเงินรายได้คงเหลือสะสม 

กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

เหตุผลความจ าเป็น 

1. คืนเงินยืมมหาวิทยาลัย 4,000,000 ส่งใช้ตามแผนการใช้เงินคืนทุน
ส ารอง ประจ าปี 2561 

2. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน 
(อาคารผู้ป่วยนอก) 
    2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ (บริการบ ารุงรักษาเครื่อง
เอ็กซ์เรย์ Fluoroscopy) 
    2.2 ค่าใช้สอยอ่ืนๆ (ค่าตามจ่ายรักษาพยาบาล) 
    2.3 ค่าวัสดุ (ป้ายสัญลักษณ์ชั้น 2-3 อาคารศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์) 
    2.4 ชุดอุปกรณ์เปิดไฟฟ้าหลักอัตโนมัติ (Modify Auto 
Close) 
    2.5 ชุดอุปกรณ์เปิดไฟฟ้าหลักอัตโนมัติ (ABC E2.2 Auto 
Close) 
    2.6 เครื่องปรับอากาศห้องเก็บอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า 
(UPS) ขนาดพ้ืนที่ห้อง 44 ตารางเมตร 
    2.7 เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร ขนาดพ้ืนที่
ห้อง 74.4 ตารางเมตร 
    2.8 เครื่องปรับอากาศห้องเครื่องลิฟต์โดยสาร ขนาดพ้ืนที่
ห้อง 114 ตารางเมตร 
    2.9 ค่าซ่อมแซมอาคารศูนย์รังสีวิทยา 

2,813,882 
 

115,522 
 

1,330,000 
200,000 

 
175,480 

 
36,380 

 
139,500 

 
223,500 

 
293,500 

 
300,000 

1. มีความจ าเป็นที่ต้องบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ที่หมดสัญญาการดูแล
รักษาจากบริษัทผู้จ าหน่วย เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากใช้งาน
ต่อเนื่องโดยไม่มีการบ ารุงรักษา
และเปลี่ยนอะไหล่ดังกล่าว อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับ
เครื่องมือ 
2. ตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย
นอก (นค.1) ที่ค้างช าระเดือน มี.ค. 
- ก.ย. 60 อีกท้ัง จัดซื้อรายการ
ครภุัณฑ์ทางการแพทย์ และ
สิ่งก่อสร้างเพ่ือซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์รังสี  

3. โครงการบริหารจัดการศนูย์พัฒนาเด็ก 
    3.1 ชุดรับแขกส าหรับห้องส านักงาน 
    3.2 เครื่องซักผ้าแบบสองถัง 
    3.3 เครื่องกรองน้ ากรองตะกอน กรองน้ าใช้ 
    3.4 ชั้นวางของ (ส าหรับนักเรียน) 
    3.5 ทีวี LED 
    3.6 เครื่องพ่นหมอกควัน (พ่นยาป้องกันยุงลาย) 
    3.7 โต๊ะตัวยูส าหรับนักเรียนบริบาล 
    3.8 โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าส าหรับนักเรียน 

94,860 
20,240 

9,900 
15,000 

6,320 
25,560 

6,900 
6,920 
4,020 

เพ่ือจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ในการ
เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยที่ดี และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียน  

รวม 6,908,742  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 
6,908,742 บาท (หกล้านเก้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน 
 
              ที่ประชุม... 



๒๕ 
  
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ในใบสรุปให้แก้ไขข้อความค าว่า “วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความจ าเป็นที่มิอาจ
หลีกเลี่ยงได้ที่ต้องตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม” เป็น “วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน” แทน  เนื่องจากเป็นการตั้งงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานในค่าใช้จ่ายจ าเป็นและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานอีกทั้ง  เพ่ือจ่ายให้กับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพ่ือการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในแต่ละปีต่อไป 

 

    มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   

   ๔.๑.๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
              งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  
              ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ 
บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส าหรับด าเนินการในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เป็นเงิน ๖๑๙,๔๖๒,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๖๕.๓๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลือที่ยังไม่อนุมัติเงินประจ างวด จ านวน ๓๒๘,๔๔๒,๒๐๐ บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เงินประจ างวดที่
อนุมัติให้แล้ว 

คงเหลือยังไม่อนุมัติ
เงินประจ างวด 

ร้อยละที่ได้รับ
อนุมัติเงินงวด 

ก. รายจ่ายประจ า ๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐  ๔๐๒,๕๐๖,๓๐๐   ๓๒๘,๔๔๒,๒๐๐  ๕๕.๐๖  
งบบุคลากร ๒๔๔,๔๑๓,๓๐๐ ๑๒๐,๖๐๖,๔๐๐ ๑๒๓,๘๐๖,๙๐๐ ๔๙.๓๔ 
งบด าเนินงาน ๗๘,๖๖๓,๕๐๐ ๕๖,๒๓๒,๒๐๐ ๒๒,๔๓๑,๓๐๐ ๗๑.๔๘ 
งบเงินอุดหนุน ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐ ๑๘๗,๓๘๘,๗๐๐ ๑๗๓,๕๐๙,๕๐๐ ๕๑.๙๒ 
งบรายจ่ายอื่น ๔๖,๙๗๓,๕๐๐ ๓๘,๒๗๙,๐๐๐ ๘,๖๙๔,๕๐๐ ๘๑.๔๙ 
ข. รายจ่ายลงทุน ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ -     ๑๐๐ 
งบลงทุน ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ -     ๑๐๐ 

รวม ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ ๖๑๙,๔๖๒,๖๐๐ ๓๒๘,๔๔๒,๒๐๐ ๖๕.๓๕ 



๒๖ 
  

  มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 

จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๑  มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๒๒,๗๗๗,๖๘๘.๑๕ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕.๙๖ ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติเงินประจ างวด หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ ของงบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรร ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าวต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๖.๗๙ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
ร้อยละ ๓๐.๒๙) โดยรายละเอียดการเบิกจ่าย จ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
  

 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมายที่

รัฐบาลก าหนด 
ก. รายจ่ายประจ า ๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐ ๑๗๙,๗๖๓,๖๘๘.๑๕ ๕๕๑,๑๘๔,๘๑๑.๘๕ ๒๔.๕๙ ๓๓ 

งบบุคลากร ๒๔๔,๔๑๓,๓๐๐ ๖๐,๔๙๓,๖๑๔.๙๑ ๑๘๓,๙๑๙,๖๘๕.๐๙  ๒๔.๗๕  
งบด าเนินงาน ๗๘,๖๖๓,๕๐๐ ๔,๗๗๑,๘๗๓.๒๔ ๗๓,๘๙๑,๖๒๖.๗๖  ๖.๐๗  
งบเงินอุดหนุน ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐ ๙๘,๘๒๘,๕๐๐.๐๐ ๒๖๒,๐๖๙,๗๐๐.๐๐ ๒๗.๓๘  
งบรายจ่ายอื่น ๔๖,๙๗๓,๕๐๐ ๑๕,๖๖๙,๗๐๐.๐๐ ๓๑,๓๐๓,๘๐๐.๐๐ ๓๓.๓๖  

ข. รายจ่ายลงทุน ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ ๔๓,๐๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๗๓,๙๔๒,๓๐๐.๐๐ ๑๙.๘๓ ๒๑.๑๑ 

รวม ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ ๒๒๒,๗๗๗,๖๘๘.๑๕ ๗๒๕,๑๒๗,๑๑๑.๘๕ ๒๓.๕๐ ๓๐.๒๙ 
 

ก. รายจ่ายประจ า  ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย 
๑๗๙,๗๖๓,๖๘๘.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๙ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๘.๔๑ (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๓๓) จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยใน
ไตรมาสที่ ๒ รัฐบาลก าหนดเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๕๕ 

ข. รายจ่ายลงทุน  ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย 
๔๓,๐๑๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๓ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑.๒๘ (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ ๒๑.๑๑)  จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยในไตร
มาสที่ ๒ รัฐบาลก าหนดเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๔๓.๑๑  ส าหรับงบลงทุนได้รับจัดสรร จ านวน ๒๒๒ รายการ วงเงิน 
๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐ บาท ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ คงเหลือยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้จ านวน ๗๕ รายการ วงเงิน 
๑๔๘,๒๐๙,๗๐๐ บาท  โดยมีสถานะการด าเนินงาน ดังนี้ 

สถานะ จ านวน(รายการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑.  อยู่ระหว่างปรับแผน/ปรับคุณลักษณะ,แบบรูป,รายละเอียด ๑๐ ๖๘,๕๖๖,๑๐๐ 
๒.  อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ๕๙ ๗๕,๒๓๒,๗๐๐ 
๓.  รอลงนาม ๖ ๔,๔๑๐,๙๐๐ 

รวม ๗๕ ๑๔๘,๒๐๙,๗๐๐ 



๒๗ 
  

และจากที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติให้
คณะ/หน่วยงาน เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  และด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             จากการ… 



๒๘ 
  

จากการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๗ ผลผลิต สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
จ านวน ๗ ผลผลิต คือ โครงการผลผลิตพยาบาลเพ่ิม โครงการผลผลิตแพทย์เพ่ิม โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ โครงการวิจัยแล ะนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยยังไม่สามารถเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๑๐ ผลผลิต ดังนั้น จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยในไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนดในภาพรวมสะสม ร้อยละ ๕๒.๒๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ท่ี ผลผลิต งบรายจ่ายประจ า ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

งบลงทุน ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

รวมท้ังส้ิน ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
แผน ผล คงเหลือ แผน  ผล   คงเหลือ  แผน ผล คงเหลือ 

1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  73,086,100   129,534,632  443,551,468  22.60                           573,086,100  129,534,632  443,551,468  22.60 

2 โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม    14,379,300    14,379,300                  -    100.00                            14,379,300    14,379,300                  -    100.00 

3 โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม     1,315,300                  -        1,315,300  0.00 69,470,200 40,883,700    28,586,500  58.85   70,785,500    40,883,700    29,901,800  57.76 

4 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    1,907,500                  -        1,907,500  0.00   19,800,000                -      19,800,000  0   21,707,500                  -      21,707,500  0.00 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย     1,586,800                  -        1,586,800  0.00             1,586,800                  -        1,586,800  0.00 

6 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล     3,082,000                  -        3,082,000  0.00             3,082,000                  -        3,082,000  0.00 

7 โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข 

    8,300,000        477,901      7,822,099  5.76   15,124,400    1,394,300    13,730,100  9.218878   23,424,400      1,872,201    21,552,199  7.99 

8 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย 

    3,000,000                  -        3,000,000  0.00   47,121,000      736,000    46,385,000  1.56   50,121,000        736,000    49,385,000  1.47 

9 โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ท่ีมี
ศักยภาพ 

    9,242,100      4,246,050      4,996,050  45.94             9,242,100      4,246,050      4,996,050  45.94 



๒๙ 
  

ท่ี ผลผลิต งบรายจ่ายประจ า ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

งบลงทุน ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

รวมท้ังส้ิน ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 
แผน ผล คงเหลือ แผน  ผล   คงเหลือ  แผน ผล คงเหลือ 

10 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 

    1,978,100        989,050        989,050  50.00             1,978,100        989,050        989,050  50.00 

11 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือ
สร้างความเข้มแข็งฯ 

    9,703,100      2,475,300      7,227,800  25.51             9,703,100      2,475,300      7,227,800  25.51 

12 โครงการสนับสนุน คชจ.การจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ 

       226,000                  -          226,000  0.00               226,000                  -          226,000  0.00 

13 ผลงานการให้บริการวิชาการ    31,795,600    10,094,700    21,700,900  31.75           31,795,600    10,094,700    21,700,900  31.75 

14 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     8,601,600      5,575,000      3,026,600  64.81             8,601,600      5,575,000      3,026,600  64.81 

15 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์    15,529,400        705,537    14,823,863  4.54           15,529,400        705,537    14,823,863  4.54 

16 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   31,936,700      4,959,366    26,977,334  15.53   63,955,700                -      63,955,700  0   95,892,400      4,959,366    90,933,034  5.17 

17 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ    15,278,900      6,326,853      8,952,047  41.41     1,485,000                -        1,485,000  0   16,763,900      6,326,853    10,437,047  37.74 

  รวม 730,948,500  179,763,688  551,184,812  24.59 216,956,300  43,014,000  173,942,300  19.83 947,904,800  222,777,688  725,127,112  23.50 

  100 24.59     100        19.83      100 23.50     

โดยมีรายละเอียดสรุปแผน/ผลการเบิกจ่ายตามผลผลิต/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

 
 
 
                



๓๐ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑            
ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

      ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี     
               การศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  คณะเภสัชศาสตร์ 

          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษา ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๕ จ านวน ๕ สาขาวิชา จ าแนกเป็น  

- ระดับปริญญาโท จ านวน ๔ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สาขาวิชา
การบริหารบริการสุขภาพ สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  

- ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
เนื่องจาก ผลการรับนักศึกษาในระยะที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามแผนการรับฯ ที่ก าหนดไว้ และบางหลักสูตร

ไม่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของตลาด คณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

๑. ขออนุมัติปรับลดจ านวนแผนการรับนักศึกษา จ านวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
    

ชื่อหลักสูตร แผนการรับ
นักศึกษาเดิม

(คน/ปี) 

แผนการรับนักศึกษา
ใหม่(คน/ปี) 

เหตุผลความจ าเป็น 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอาง
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒๐ ๑๒  
(เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป) 

- ผลการรับนักศึกษาที่ผ่านมา
ตั้งแต่เปิดหลักสูตร ไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาที่
หลักสูตรก าหนด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ๒.ขออนุมัติ... 



๓๑ 
  

๒. ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรใหม่ จ านวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร แผนการรับนักศึกษา 
(คน/ปี) 

เหตุผลความจ าเป็น 

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและ
การวิจัยผลลัพธ์ 

๑๐ 
(เริ่มรับตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปี

การศึกษา ๒๕๖๑) 

- เป็ นหลั กสู ต รที่ สนั บสนุ นการท า ง านและ
ความก้าวหน้าในสายงานของเภสัชกรสาขา
บริบาลเภสัชกรรม  และเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
ความสนใจในการสมัครเข้าเรียน  เนื่องจากมี
ลักษณะที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

   
กองแผนงานได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม                            

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติปรับลดจ านวนแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ หลักสูตร คือ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ(หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

๒. ขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรใหม่ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร 
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ 

 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
  

  ๔.๑.๒.๒  ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต    
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จ านวนปีการศึกษาละ ๗๒ คน  และ ๗๘ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นั้น 

เนื่องจาก ผลการตรวจประเมินศักยภาพการขอเพ่ิมจ านวนนักศึกษาแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทางกลุ่ม
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยได้รับรองศักยภาพการรับนักศึกษาในชั้นคลินิกที่โรงพยาบาลศรีสะ เกษ ไม่เกิน 
๒๐ คนต่อชั้นปี ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงขออนุมัติปรับลดแผนการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จาก เดิม รับนักศึกษาจ านวน ๗๒ คน เป็น รับนักศึกษา จ านวน ๖๘ คน 
ส่วนปีการศึกษา ๒๕๖๔ ยังคงก าหนดแผนการรับนักศึกษาในจ านวน ๗๘ คน เท่าเดิม โดยมีรายละเอียดการรับ 
 

นักศึกษา... 



๓๒ 
  
นักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จ าแนกตามโรงพยาบาลที่รับนักศึกษา
ในชั้นคลินิก ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา โรงพยาบาล 
สรรพสิทธิประสงค์ (คน) 

โรงพยาบาล 
ศรีสะเกษ (คน) 

รวมนักศึกษาแพทย์ 
(คน) 

๒๕๖๑ ๔๘ ๒๐ ๖๘ 
๒๕๖๒ ๔๘ ๒๐ ๖๘ 
๒๕๖๓ ๔๘ ๒๐ ๖๘ 
๒๕๖๔ ๔๘ ๓๐ ๗๘ 

 

กองแผนงานจึงได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม                         
ครั้งที่๑๙/๒๕๖๐ วันที่  ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

 ๔.๑.๒.๓  การก าหนดสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและระดับความ 
     คาดหวังของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น 
     ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ 

              เฉพาะ และต าแหน่งประเภทท่ัวไป  
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณา ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ได้ก าหนดเรื่องสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง เ พ่ือประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาไว้ และ ก.พ.อ. ได้ก าหนดแนวทางการก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการ และเมื่อปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ออกประกาศเรื่อง การก าหนดสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ประโยชน์ในการน าไปเชื่อมโยงกับระบบอ่ืนของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การวางแผนก าลังคน 
๒. การสรรหาและการคัดเลือก 
๓. การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน 

                 ๔. การพัฒนา... 



๓๓ 
  

๔. การพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
๕. การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง 
๖. การเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การโอน ย้าย และการหมุนเวียนงาน 
๗. อ่ืน ๆ ตามที่ ก.บ.บ. ก าหนด  

 เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งใหม่
อีก จ านวน ๗ ต าแหน่ง แต่ยังไม่ได้ก าหนดสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระดับความคาดหวังสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและทักษะประจ าต าแหน่ง ดังนี้  

๑. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
๑.๑ นักรังสีการแพทย์ 
๑.๒ นักเทคนิคการแพทย์ 
๑.๓ นักกายภาพบ าบัด 
๑.๔ เภสัชกร 
๑.๕ เจ้าหน้าที่วิจัย 

 ๒. ต าแหน่งประเภททั่วไป 
๒.๑  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม 
๒.๒  ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๖ ก าหนดดังนี้ 

ข้อ ๓ (๑) (ข) ให้ก าหนดสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ส าหรับต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป เพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และระดับต าแหน่งอย่างน้อย ๓ สมรรถนะ จาก ๑๖ สมรรถนะ  

ข้อ ๓ (๒) ก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง หมายถึง องค์
ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
และประเภททั่วไป ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ข้อ ๓ (๓) ก าหนดทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง หมายถึง การน าความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานจนเกิดความช านาญและคล่องแคล่ว ส าหรับต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป ที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
ภาษาอังกฤษ การค านวณ และการจัดการข้อมูล 

        คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติ
เห็นชอบการก าหนดสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 
ความรู้ความสามารถและทักษะประจ าต าแหน่งตามท่ีเสนอ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบหมาย 
 
                       กองการเจ้าหน้าที่... 



๓๔ 
  
กองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงการก าหนดรายละเอียดสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและรายละเอียดระดับความ
คาดหวังของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของต าแหน่ง 
 กองการเจ้าหน้าที่ จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบการก าหนดสมรรถนะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติและระดับความคาดหวังของสมรรถนะ ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
    ๑.๑ ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ 

๑.๑.๑  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ระดับต าแหน่ง 
การคิด

วิเคราะห์ 
การมอง
ภาพรวม 

ความเข้าใจ
องค์กรและ

ระบบราชการ 

การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ความมั่นใจ
ในตนเอง 

เชี่ยวชาญ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
ช านาญการพิเศษ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 

 

       ๑.๑.๒  ระดับความคาดหวังความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับต าแหน่ง 

ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

เรื่องกฎหมาย
และ

กฎระเบียบ
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษา 
อังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การ
จัดการ
ข้อมูล 

เชี่ยวชาญ ๔ ๔ ๓ ๒ ๒ ๓ 
ช านาญการพิเศษ ๓ ๓ ๓ ๒ ๒ ๓ 
ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

 
 
 
 
 
 
            ๑.๒ ต าแหน่ง... 



๓๕ 
  
    ๑.๒ ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 

๑.๒.๑  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ระดับต าแหน่ง 
การคิด

วิเคราะห์ 
การมอง
ภาพรวม 

ความเข้าใจ
องค์กรและ

ระบบราชการ 

การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ความมั่นใจ
ในตนเอง 

เชี่ยวชาญ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
ช านาญการพิเศษ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 

         

    ๑.๑.๒  ระดับความคาดหวังความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับต าแหน่ง 

ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

เรื่องกฎหมาย
และ

กฎระเบียบ
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษา 
อังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การ
จัดการ
ข้อมูล 

เชี่ยวชาญ ๔ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ 
ช านาญการพิเศษ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๓ 
ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

 

    ๑.๓ ต าแหน่งนักกายภาพบ าบัด 
๑.๓.๑  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ระดับต าแหน่ง 
การคิด

วิเคราะห์ 

ความเข้าใจ
องค์กรและ

ระบบ
ราชการ 

การคิด
สร้างสรรค์  

(การด าเนินงาน
เชิงรุก) 

การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ความมั่นใจ
ในตนเอง 

เชี่ยวชาญ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
ช านาญการพิเศษ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 

 

 



๓๖ 
  

๑.๓.๒  ระดับความคาดหวังความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับต าแหน่ง 

ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

เรื่องกฎหมาย
และ

กฎระเบียบ
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษา 
อังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การ
จัดการ
ข้อมูล 

เชี่ยวชาญ ๔ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ 
ช านาญการพิเศษ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๓ 
ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

                     

  ๑.๔ ต าแหน่งเภสัชกร 
๑.๔.๑  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ระดับต าแหน่ง 
การคิด

วิเคราะห์ 

ความเข้าใจ
องค์กรและ

ระบบ
ราชการ 

การคิด
สร้างสรรค์  

(การด าเนินงาน
เชิงรุก) 

การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

ความมั่นใจ
ในตนเอง 

เชี่ยวชาญ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 
ช านาญการพิเศษ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ 

 

๑.๔.๒  ระดับความคาดหวังความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับต าแหน่ง 

ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

เรื่องกฎหมาย
และ

กฎระเบียบ
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษา 
อังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การ
จัดการ
ข้อมูล 

เชี่ยวชาญ ๔ ๔ ๒ ๒ ๒ ๓ 
ช านาญการพิเศษ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๓ 
ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

 



๓๗ 
  
    ๑.๕ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 

๑.๕.๑  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ระดับต าแหน่ง 
การคิด

วิเคราะห์ 
การสืบเสาะ
หาข้อมูล 

การคิด
สร้างสรรค์  

(การด าเนินงาน
เชิงรุก) 

การตรวจสอบ
ความถูกต้องตาม

กระบวนงาน 

การมอง
ภาพองค์

รวม 

ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

๑.๕.๒  ระดับความคาดหวังความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับต าแหน่ง 

ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

เรื่องกฎหมาย
และ

กฎระเบียบ
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษา 
อังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การ
จัดการ
ข้อมูล 

ช านาญการ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติการ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
๒. ต าแหน่งประเภทท่ัวไป 
    ๒.๑ ต าแหน่งผู้ปฎิบัติงานทันตกรรม 

๒.๑.๑  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห์ 
ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 

ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช านาญงานพิเศษ ๒ ๓ ๓ ๓ 
ช านาญงาน ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

 
 
 
 
               ๒.๑.๒  ระดับ... 



๓๘ 
  

๒.๑.๒  ระดับความคาดหวังความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
 

ระดับต าแหน่ง 

ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

เรื่องกฎหมาย
และ

กฎระเบียบ
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษา 
อังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การ
จัดการ
ข้อมูล 

ช านาญงานพิเศษ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ช านาญงาน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

    ๒.๒ ต าแหน่งผู้ปฎิบัติงานพยาบาล 
๒.๒.๑  สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

ระดับต าแหน่ง การคิดวิเคราะห์ 
ความเข้าใจองค์กร
และระบบราชการ 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องตาม
กระบวนงาน 

ความยืดหยุ่น 
ผ่อนปรน 

ช านาญงานพิเศษ ๒ ๓ ๓ ๓ 
ช านาญงาน ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๒ 

 

๒.๒.๒  ระดับความคาดหวังความรู้ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ระดับต าแหน่ง 

ความรู้ ทักษะ 

ความสามารถที่
จ าเป็นส าหรับ
การปฏิบัติงาน 

เรื่องกฎหมาย
และ

กฎระเบียบ
ราชการ 

การใช้
คอมพิวเตอร์ 

การใช้
ภาษา 
อังกฤษ 

การ
ค านวณ 

การ
จัดการ
ข้อมูล 

ช านาญงานพิเศษ ๓ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ช านาญงาน ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
ปฏิบัติงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการก าหนดสมรรถนะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และระดับความคาดหวังสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน ความรู้ความสามารถและทักษะ
ประจ าต าแหน่งของต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด เภสัชกร เจ้าหน้าที่ วิจัย 
ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม  และผู้ปฏิบัติงานพยาบาล  

            ที่ประชุม... 



๓๙ 
  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรก าหนดสมรรถนะให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  และให้

สอดคล้องกับวิชาชีพ  ตามที่สภาวิชาชีพได้ก าหนดสมรรถนะเอาไว้แล้ว เช่น ต าแหน่งนักรังสีการแพทย์ นักเทคนิค
การแพทย์ นักกายภาพบ าบัด เภสัชกร ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และผู้ปฏิบัติงานพยาบาล เป็นต้น และการก าหนด
สมรรถนะควรสอดคล้องกับระดับของต าแหน่งวิชาชีพนั้นๆ ด้วย   

 ๒. ในการจัดระดับของสมรรถนะบางด้าน เช่น  เรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นต้น ควรมีการเพ่ิม
ระดับของสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นระดับต าแหน่งใด ควรให้มีระดับความคาดหวังของสมรรถนะที่สูงเท่ากัน 

                                                                                                      

    มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  ขออนุมัติให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ลาออกจากต าแหน่ง 
     อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ 
เจริญบุตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ 
นั้น  

เนื่องด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งคณบดี           
คณะศิลปศาสตร์  เนื่องจากมีความจ าเป็นด้านครอบครัว ด้วยเป็นบุคคลหลักที่ต้องดูแลมารดาที่มีอาการป่วยด้วยโรค
ประจ าตัวเรื้อรังทางระบบประสาท  ซึ่งต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถทุ่มเทปฏิบัติงาน
บริหารในต าแหน่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  จึงขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร  
ลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕ (๘)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 

    มติที่ประชุม อนุมัติ  
  

          ๔.๒.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร ต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติลาออกจาก
ต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น ตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 

      อุบลราชธานี… 



๔๐ 
  
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับที่ ๒           
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดว่า  ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งคณบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือคณบดีพ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาคณบดี” 
และด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เว้นแต่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้ว
เห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเท่าที่มี 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี             
คณะศิลปศาสตร์  
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 

๑.  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ ประธานกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 

 อธิการบดี       
 ๓. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ 
     คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๕.  นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการ  

     ประธานสภาอาจารย์ 
 

    ๔.๒.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ ๕ เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานในต าแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี ให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
และเปิดเผยผลการประเมินให้ประชาคมทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้า 
ประกอบกับ   

ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน” จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

 
 

    (ก) อธิการบดี… 



๔๑ 
  

(ก) อธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการ 
(ข) กรรมการ จ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
(ค) เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดี โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประเมินและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน และให้

เปิดโอกาสให้ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาส่วนงานและมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
เป็นไปตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วน
งาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีหัวหน้าส่วนงานที่มีวาระการด ารงต าแหน่งครบ ระยะเวลา ๒ ปี จ านวน 
4 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

 

รายข่ือหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน วาระการด ารงต าแหน่ง  
๑) ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 16 ก.พ. 59 – 15 ก.พ. 63 
2) ผศ.ดร.สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 1 มิ.ย. 59 – 31 พ.ค. 63 
3) นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข 
1 ธ.ค. 59 – 30 พ.ย. 63 

4) ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

30 มิ.ย. 59 - 29 มิ.ย. 63 

 

ดังนั้น ขอใคร่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในส่วนของกรรมการ
จ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ ์
 
ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนงาน จ านวน 4 ราย ที่ด ารงต าแหน่งครบ ๒ ปี 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ในส่วนของกรรมการ จ านวนไม่เกิน ๒ คน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 4 ราย ที่ด ารงต าแหน่งครบ ๒ ปี ได้แก่   
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา  เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๓. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
 
 

 
 

             มติที่ประชุม... 



๔๒ 
  
   มติที่ประชุม   เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าส่วนงาน  จ านวน ๔ ราย  ดังนี้    

 ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
   ๑.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   ประธานกรรมการ 

       อธิการบดี 
   ๒.  รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
   ๓.  นางสีลาภรณ์  บัวสาย    กรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔.  นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  เลขานุการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ดังนี้ 
   ๑.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข ประธานกรรมการ 

     อธิการบดี 
    ๒.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ กรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
     ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์    กรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   ๔.  นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  เลขานุการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

  ๓.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
        การสาธารณสุข  ดังนี้ 

   ๑.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ประธานกรรมการ 
      อธิการบดี 
     ๒.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์   กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
      ๔.  นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  เลขานุการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 
 
 
         ๔.  แต่งตั้ง… 



๔๓ 
  
  ๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
       และเครือข่าย  ดังนี้ 
   ๑.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ประธานกรรมการ 

      อธิการบดี 
     ๒.  รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์    กรรมการ 

       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
     ๓.  นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
      ๔.  นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  เลขานุการ 
     รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

 

            ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
             ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๑)  
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๑) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก                            
จ านวน ๒ คน ได้แก่ ๑) นายแก้วบัวสอน ราชขันติ รหัสนักศึกษา ๕๓๑๒๘๐๐๐๘๗ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ๒) นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย รหัสนักศึกษา ๕๓๑๓๘๐๐๑๐๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นนักศึกษาที่ได้ขอขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับก าหนด ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ อันเนื่องจากในรายที่หนึ่งนั้นหลักสูตรไม่สามารถด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ได้ตามก าหนดเวลา 
ส่วนรายที่สองอยู่ระหว่างรอผลการตอบรับการตีพิมพ์ซึ่งนักศึกษามีความตั้งใจในการด าเนินการตีพิมพ์เพ่ือให้ส าเร็จ
การศึกษาจริงและได้การตอบรับให้ตีพิมพ์แล้ว ทั้งนี้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย
อุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ “ได้พิจารณาเห็นชอบ ให้
ขยายระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยอนุโลมให้นักศึกษาสอบ
วิทยานิพนธ์และคณะรับรองการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาภายหลังที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาดังกล่าว โดยให้แล้วเสร็จภายในช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา               
(๙ มกราคม – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) ซึ่งการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาทั้งสองรายจะมีผลภายหลังจากที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) อนุมัติการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาแล้วเท่านั้น…” ทั้งนี้ได้
น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
“มีมติเห็นชอบ” 

ตามมติข้างต้น และด้วยนักศึกษาทั้งสองรายดังกล่าวมีคุณสมบัติการส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตาม
เงื่อนไขของโครงสร้างหลักสูตรก าหนดแล้ว คณะกรรมการประจ าคณะจึงพิจารณาอนุมัติส าเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษา ในคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (พิเศษ) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ และคราวประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

และตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการขยาย
ระยะเวลาการศึกษา ตามหนังสือเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา...นายแก้วบัวสอน ราชขันติ. . .                       
ที ่ศธ ๐๕๒๙/๕๔๒๙ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และหนังสือเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษา...    

                     นายดนุพัฒน์… 



๔๔ 
  
นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย...  ที่ ศธ ๐๕๒๙/๕๔๓๓ ลงวันที่  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้นในคราวประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีมติ “เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการศึกษาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเฉพาะราย จ านวน ๒ ราย ดังนี้ ๑) นายแก้วบัวสอน ราชขันติ...๒) นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย...ออกไปอีก ๑ 
ภาคการศึกษา จากภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ถึงการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๙ มกราคม 
– ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอดุมศึกษา  โดยอนุโลมตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๗ ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สิ้นสุด” 

ทั้งนี้คณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา และผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐             
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว ดังนี้ 

 

คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์    จ านวน    ๑  คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

  - สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า    จ านวน    ๑  คน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๑๑)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา เป็นนักศึกษาระดับ                 
ปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
   

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๕  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
               ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)  

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๐ คน จ าแนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๙ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ  

 โดยผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นนักศึกษาระดับ 
ปริญญาเอก จ านวน ๑ คน และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม                   
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๙ คน  
                      รายละเอียด... 



๔๕ 
  

 รายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๑ คน 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์    จ านวน    ๑  คน 

 

 และรายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๑  จ านวน ๙ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๙ คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  ๕  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี     จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์     จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา   จ านวน    ๒  คน 

คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยว      จ านวน    ๒  คน 

คณะรัฐศาสตร์ 
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน    ๑  คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓) จ านวน ๑๐ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท          
จ านวน ๙ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 

     

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เป็นไป 
             ตามรอบ… 



๔๖ 
  
ตามรอบระยะเวลารับรองหลักสูตรของสภาวิศวกร ๕ ปี ซึ่งจะขอรับรองปริญญาผู้ที ่เข้าศึกษาตามหลักสูตร                    
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี แบบเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป จ านวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๓ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สื่อสาร
ภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  ด าเนินการเรียนการสอนวัน - เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒  จ านวนรับนักศึกษา 
๘๐ คน/ปี อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง จ านวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวใน
การผลิตบัณฑิต ๓๐,๐๗๒ บาท/คน/ปี  มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   ทั้งนี้ 
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้ว คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรม- 
   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์    

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

การนี้ คณะจึงขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
            ๑) แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๓ รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  

และกลุ่มวิชาชีพบังคับ เพ่ือให้ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษตรงกับชื่อภาษาไทย 
 
 
 
 
       หมวดวิชา... 
 



๔๗ 
  

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 

๑ ๑๓๐๙ ๑๐๐ แนะน าวิชาชีพวศิวกรรม (Introduction to Engineering) ๑(๑-๐-๒) 
๒ ๑๓๐๙ ๑๐๒ ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน  (Engineering Workshop Practice) ๑(๐-๓-๐) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
๓ ๑๓๐๔ ๒๐๑ เคมีกายภาพส าหรับวิศวกรเคมี  (Physical Chemistry for Chemical 

Engineers) 
๓(๓-๐-๖) 

 

    ๒) เพ่ิมรายวิชา จ านวน ๒ วิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ เนื่องจากไม่ปรากฏรายวิชาดังกล่าวใน
โครงสร้างหลักสูตร แต่ปรากฏในแผนการศึกษา   

 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

๑ ๑๓๐๔ ๓๓๑ หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร  (Unit Operations in Mass 
Transfer) 

๓(๓-๐-๖) 

๒ ๑๓๐๔ ๓๓๒ หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทความร้อน (Unit Operations in Heat 
Transfer) 

๓(๓-๐-๖) 

 

๓) แก้ไขรหัสรายวิชา จ านวน ๓ วิชา ในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก เนื่องจากรหัสรายวิชาไม่ถูกต้อง 
 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

๑ ๑๓๐๔ ๔๘๑ วิศวกรรมประปา (Water Supply Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๒ ๑๓๐๔ ๔๘๒ วิศวกรรมน้ าเสีย (Wastewater Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
๓ ๑๓๐๓ ๔๘๒ การป้องกันและควบคุมมลพิษ  (Pollution Prevention and 

Control)  
๓(๓-๐-๖) 

 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง 
หลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

 ๑. แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพบังคับ              
จ านวน ๓ รายวิชา 

๒. เพ่ิมรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๒ วิชา 
๓. แก้ไขรหัสรายวิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน ๓ วิชา 

  ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
               ๔.๓.๓  การปรับปรุง... 



๔๘ 
  
    ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงจ านวน

   หน่วยกิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  หลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจาก           
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณารับทราบจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  ได้ตรวจสอบพบว่าจ านวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก ๒ มีจ านวนรวมเกิน ๓๖ หน่วยกิต ท าให้ไม่สอดคล้องกับที่ได้ระบุใน มคอ.๒ ทั้งนี้เนื่องมาจากแผนการ
ศึกษาในชั้นปีที่ ๒ นักศึกษาลงทะเบียนรวม ๒๕ หน่วยกิต และเมื่อรวมหน่วยกิต ปีที่ ๑  (๒๑ หน่วยกิต) ท าให้หน่วย
กิตรวมทั้งหมดเท่ากับหน่วยกิต ๔๖  หน่วยกิต ซึ่งเกินจากที่ระบุใน มคอ.๒ จ านวน ๙ หน่วยกิต 

 ดังนั้นจึงขอปรับการลงทะเบียนตามแผนการศึกษาใหม่เพ่ือให้นักศึกษาในชั้นปีที่ ๒ ลงทะเบียนรวม
ทั้งหมดจ านวน ๑๕ หน่วยกิต และเมื่อรวมกับหน่วยกิต ปีที่ ๑ จ านวน ๒๑ หน่วยกิต จะท าให้หน่วยกิตรวมทั้งหมด
เท่ากับ ๓๖ หน่วยกิต ตรงตามหน่วยกิตรวมที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ ดังนี้ 

๑.๑  แผนการเรียนเดิม รวม ๒๕ หน่วยกิต 
ปีท่ี ๒ (Second year) 

ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเฉพาะ ๑๑๑๕ ๗๐๑ สัมมนา ๑  ๑(๑-๐-๓) 
๑๑๑๕ ๗๐๗ การพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑(๑-๐-๓) 

กลุ่มวิชาเลือก วิชาเลือกที่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะ ๖ 
หมวดวิทยานิพนธ์  ๑๑๑๕ ๘๐๑ วิทยานิพนธ์ ๕ 
 รวม ๑๓ 

 

ปีท่ี ๒ (Second year) 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะ ๑๑๑๕ ๗๐๒ สัมมนา ๒ ๑(๑-๐-๓) 
กลุ่มวิชาเลือก วิชาเลือกที่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะ ๖ 
หมวดวิทยานิพนธ์  ๑๑๑๕ ๘๐๑ วิทยานิพนธ์ ๕ 
 รวม ๑๒ 

 
 

จึงขอปรับจ านวนหน่วยกิตในแผนการเรียนชั้นปีท่ี ๒ ใหม่เป็น 
 

    ๑.๒  แผนการ... 



๔๙ 
  
 ๑.๒  แผนการศึกษาที่ขอปรับ รวม ๑๕ หน่วยกิต 

ปีท่ี ๒ (Second year) 
ภาคการศึกษาต้น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะ ๑๑๑๕ ๗๐๑ สัมมนา ๑  ๑(๑-๐-๓) 

๑๑๑๕ ๗๐๗ การพัฒนาธุรกิจบนฐานวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑(๑-๐-๓) 
กลุ่มวิชาเลือก วิชาเลือกที่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะ ๒ 
หมวดวิทยานิพนธ์  ๑๑๑๕ ๘๐๑ วิทยานิพนธ์ ๕ 
 รวม ๙ 

 

ปีท่ี ๒ (Second year) 
ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเฉพาะ ๑๑๑๕ ๗๐๒ สัมมนา ๒ ๑(๑-๐-๓) 
กลุ่มวิชาเลือก วิชาเลือกที่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะ ๐ 
หมวดวิทยานิพนธ์  ๑๑๑๕ ๘๐๑ วิทยานิพนธ์ ๕ 
 รวม ๖ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต ในแผนการ
ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป   

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงหลักสูตร ดังนี้ 
     ๑) การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
             จ านวน ๓ หลักสูตร  
     ๒) การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

       ๑. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 
๓ หลักสูตร 
  คณะวิทยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๕๘  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้ 
            ล าดับที่... 



๕๐ 
  
ล าดับ 

ที ่
หลักสูตร วันที่ 

สภาอนุมัติ 
วันที่ 
สกอ. 

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

ใช้เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์  
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาจุลชีววิทยา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาคม  

๒๕๕๙ 

รอ 
สกอ. 

เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑
ท่าน เพื่อให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พ.ศ.  
๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๗  
มิถุนายน  
๒๕๕๘ 

รอ 
สกอ. 

เนื่องจากมีอาจารย์ ๑ ท่าน
เกษียณอายุราชการ 

พ.ศ.  
๒๕๔๘ 

 คณะนิติศาสตร ์
๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

รอ 
สกอ. 

เนื่องจากมีอาจารย์ ๑ ท่าน
เกษียณอายุราชการ และเพ่ือให้
การบริหารจัดการหลักสูตรมี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 

พ.ศ.  
๒๕๕๘ 

  

    ๒. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร 
                 คณะเกษตรศาสตร์ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ 
ทั้งนี้การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่ 
สภาอนุมัติ 

วันที่ 
สกอ. 

รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

ใช้เกณฑ์ 
มาตรฐาน 
หลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

รอ 
สกอ. 

เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ 
ท่าน เพื่อให้การก ากับควบคุม
วิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

 ทั้งนี้โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
                จึงเสนอ… 



๕๑ 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ หลักสูตร และการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร 
ล าดับต่อไปจะเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรม- 
   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   
   สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์    

  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และรอรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เนื่องจากพบข้อผิดพลาดใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

การนี้  คณะจึงขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร คือ ปรับปรุงชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  
กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน ๔ รายวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง จ านวน ๑ รายวิชา และกลุ่มวิชาการจัดการ
งานก่อสร้าง จ านวน ๓ รายวิชา เพ่ือให้ชื่อรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา และแผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาตรงกัน 
 

ล าดับที่ รายวิชา หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาชีพเลือก 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
๑ ๑๓๐๕ ๔๘๔ วิศวกรรมสะพาน (Bridge Engineering)  ๓(๓-๐-๖) 

กลุ่มวิชาการจัดการงานก่อสร้าง 
๒ ๑๓๐๕ ๔๓๓ การประมาณราคาและรายการก่อสร้าง  

                 (Construction Cost Estimation and Specification)   
๓(๓-๐-๖) 

๓ ๑๓๐๕ ๔๓๖ คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Concrete Technology) ๓(๓-๐-๖) 
๔ ๑๓๐๕ ๔๙๓ หัวข้อเฉพาะทางการจัดการงานก่อสร้าง 

                 (Special Topics in Construction Management) 
๓(๓-๐-๖) 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ 
แก้ไขชื่อรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน ๔ รายวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง จ านวน 
๑ รายวิชา และกลุ่มวิชาการจัดการงานก่อสร้าง จ านวน ๓ รายวิชา  

        ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
             ๔.๓.๖  การปรับปรุง… 



๕๒ 
  

 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรม- 
   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐   
   สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม            
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ และรอรับทราบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากพบ
ข้อผิดพลาดใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

 การนี้ คณะจึงขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
     ๑) แก้ไขชื่อรายวิชา จ านวน ๓ รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ   

กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ  
 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑ ๑๑๐๐ ๑๐๘ กลและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Scientific Magic and Toys) ๓(๓-๐-๖) 
๒ ๑๑๐๐ ๑๑๕ คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑           

                 (Mathematics for Development of Life Skills in the ๒๑st Century) 
๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
๓ ๑๑๐๐ ๑๑๖ ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล (Life Safety in a Digital Age) ๓(๓-๐-๖) 

 

  ๒) แก้ไขชื่อรายวิชา จ านวน ๕ รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก 
ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
๑ ๑๓๐๓ ๓๓๑ วิศวกรรมขยะมูลฝอยและการออกแบบ  

                 (Solid Waste Engineering and Design) 
๓(๓-๐-๖) 

๒ ๑๓๐๓ ๓๔๑ การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ  
                 (Air Pollution Control and Design) 

๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
๓ ๑๓๐๓ ๔๙๒ หัวข้อพิเศษสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

                 (Special Topics in Environmental Engineering) 
๓(๓-๐-๖) 

๔ ๑๓๐๔ ๔๖๖ การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ 
                (Bioprocess Equipment Design) 

๓(๓-๐-๖) 

๕ ๑๓๐๔ ๔๖๗  ผลิตภัณฑ์ชีวภาพและการหาสภาวะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ 
                  (Biological Products and Product Optimization) 

๓(๓-๐-๖) 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

 
            ๑. แก้ไข… 



๕๓ 
  

๑. แก้ไขชื่อรายวิชา จ านวน ๓ รายวิชา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ 
กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 

๒. แก้ไขชื่อรายวิชา จ านวน ๕ รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก 
ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรม- 
   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  
   พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และรอรับทราบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เนื่องจากพบข้อผิดพลาดใน 
มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

 การนี้ คณะจึงขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
    ๑) ลดรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืน จ านวน ๑ วิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

๑ ๑๓๐๔ ๔๘๕  เทคโนโลยีเมมเบรนส าหรับการบ าบัดน้ า   
                  (Membranes Technology for Water Treatment) 

๓(๓-๐-๖) 

 

 ๒) แก้ไขชื่อรายวิชา จ านวน ๓ รายวิชา หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ        
กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ  

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๑ ๑๑๐๐ ๑๐๘ กลและของเล่นวิทยาศาสตร์ (Scientific Magic and Toys) ๓(๓-๐-๖) 
๒ ๑๑๐๐ ๑๑๕ คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑           

                 (Mathematics for Development of Life Skills in the 21st  
                  Century) 

๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
๓ ๑๑๐๐ ๑๑๖ ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล  

                 (Life Safety in a Digital Age) 
๓(๓-๐-๖) 

 

 

      ๓) แก้ไข... 



๕๔ 
  

๓) แก้ไขชื่อรายวิชาที่พิมพ์ผิดจ านวน ๔ รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก  

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

๑ ๑๓๐๔ ๓๔๓ ปฏิบัติการอุปกรณ์วัดคุมในกระบวนการเคมี  
                 (Chemical Process Instrumentation Laboratory) 

๑(๐-๓-๐) 

๒ ๑๓๐๔ ๔๖๖ การออกแบบอุปกรณ์ในกระบวนการชีวภาพ  
                (Bioprocess Equipment Design) 

๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
๓ ๑๓๐๔ ๔๖๓ วิศวกรรมถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor Engineering)  ๓(๓-๐-๖) 
๔ ๑๓๐๔ ๔๖๔ กระบวนการหมัก (Fermentation Processes)  ๓(๓-๐-๖) 
 

๔) แก้ไขรหัสรายวิชา จ านวน ๑ วิชา ในหมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

๑ ๑๓๐๔ ๔๘๒ วิศวกรรมน้ าเสีย (Wastewater Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
 

๕) แก้ไขรหัสและชื่อรายวิชา จ านวน ๑ วิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

๑ ๑๓๐๔ ๔๘๑ วิศวกรรมประปา (Water Supply Engineering) ๓(๓-๐-๖) 
 

๖) เพ่ิมรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา ในแผนการศึกษา หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก  

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 

๑ ๑๓๐๔ ๔๓๒ การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี  
                 (Chemical Engineering Plant Design) 

๓(๓-๐-๖) 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๑. ลดรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น จ านวน ๑ วิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
๒. แก้ไขชื่อรายวิชา จ านวน ๓ รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
๓. แก้ไขชื่อรายวิชาที่พิมพ์ผิด จ านวน ๔ รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่ม

วิชาชีพเลือก 

๔. แก้ไข… 



๕๕ 
  

๔. แก้ไขรหัสรายวิชา จ านวน ๑ วิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
๕. แก้ไขรหัสและชื่อรายวิชา จ านวน ๑ วิชา ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
๖. เพ่ิมรายวิชา จ านวน ๑ รายวิชา ในแผนการศึกษา หมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

 ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

     ๔.๔.๑  ประกาศก าหนดประสบการณ์ ในการบริหารหน่วยงาน ต าแหน่งประเภท 

    ผู้บริหาร ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า และ 
    ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 

     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหาร (ระดับผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า 
และระดับผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า )  ตามหนังสือคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                  
ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยก าหนดองค์ประกอบการประเมินบุคคล เพ่ือแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
๒. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดของต าแหน่งที่ครองอยู่ 
๓. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งที่จะประเมิน 
๔. สมรรถนะทางการบริหาร 
ทั้งนี้  ตามองค์ประกอบที่ ๑  ก.พ.อ.ก าหนดให้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของ

ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
ดังนั้น  เพ่ือให้การแต่งตั้งบุคคลที่จะเสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารดังกล่าว                 

มีคุณสมบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม (ก.บ.บ.) 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 จึงเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาประกาศ
ก าหนดประสบการณ์ ในการบริหารหน่วยงาน ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดีหรือเทียบเท่า และระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า ดังนี้ 

๑. ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการบริหารอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยรักษาการ ในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า         
๒ ปี   

          (๒) มีประสบการณ์… 



๕๖ 
  

(๒) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

๒. ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ในการบริหารอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งหัวหน้า
งานหรือรักษาการในต าแหน่งหัวหน้างาน หรือต าแหน่งที่เทียบเท่างานภายในกองหรือหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมากกว่า ๒ งาน รวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี   

(๒) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน หรือ
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน ในสังกัดส านักงานอธิการบดี ซึ่งมีลั กษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของ
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

(๓) มีประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงานในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งหรือรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกอง หรือเคยด ารงต าแหน่งหรือรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะ หรือต าแหน่ง
เทียบเทา่ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับงานของต าแหน่งที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา   ให้ความเห็นชอบออกประกาศก าหนด
ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยงาน ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือ
เทียบเท่า และระดับต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่า   ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าควรเปลี่ยนประกาศก าหนดประสบการณ์  ในการบริหารหน่วยงาน 
ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  และระดับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยหรือไม่  และต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งประเภทผู้บริหารทุกประการ 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ร่วมกับ
นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 

               ๔.๔.๒  (ร่าง) รายงาน... 



๕๗ 
  
 ๔.๔.๒  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร์  

     คณะนิติศาสตร์  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ส านักวิทยบริการ  และ 
     ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

     ผู้ อ านวยการกองแผนงาน   น า เสนอที่ ป ระชุ ม เ พ่ือ พิจารณา   ตามมติ                   
สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในการประสานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยงาน เป็น
ประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ คณะ/หน่วยงาน/ส านัก 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป  

กองแผนงานขอน าเสนอ (ร่าง) รายงานประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                
คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ส านักวิทยบริการ  ส านักงานบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์  เอกสารรายงานดังกล่าวประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนน า  สรุปผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก ที่ส าคัญ
ในรอบปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของของคณะ/ส านัก   ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย               
คณะ/ส านัก/วิทยาลัย  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  โครงสร้างการบริหารงาน  คณะกรรมการบริหารคณะ   

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและคณะ/ส านัก   ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)   และแผนกลยุทธ์ของคณะ/ส านัก (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และการด าเนินงาน
ด้านอื่นๆ  เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  เป็นต้น 
ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยและคณะ/ส านัก/วิทยาลัย   เช่น จ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนบุคลากร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี  ๒๕๖๐  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะเภสัชศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ส านักวิทยบริการ  
และส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - คณะ และส านักต่างๆ ควรด าเนินการจัดท ารูปแบบรายงานประจ าปี  ให้มีรูปแบบที่เหมือนกันกับ
ของมหาวิทยาลัย  โดยมีประเด็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา 
 ๒. ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๓. รายงานทางการเงิน  
 ๔. รายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 ๕. ประมาณการรายรับ – รายจ่ายจริง 
 
              ๖. รายงาน… 



๕๘ 
  
  ๖. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพ่ือจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 
   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๔.๓  การพิจารณาแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  ฝ่ายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

    มติที่ประชุม มอบนางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหม่  
และเม่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจัดส่งแบบประเมินฯ 
ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอบแบบประเมินต่อไป 
 

   ๔.๔.๔  (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ  
             พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยส่วนน าได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายนามกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งเป็นคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัย  
รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และในส่วนส าคัญด าเนินการโดยรวบรวมผลการด าเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย เช่น ด้านการวางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การอนุมัติให้ปริญญา และ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  ตามความ  ในมาตรา ๑๕  อ านาจหน้าที่ของ      
                      สภามหาวิทยาลัย… 



๕๙ 
  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมที่คณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่       
ผ่านมา  
  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) รายงาน
ประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

มติที่ประชุม มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข โครงร่าง รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหม่  และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
      ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 

         ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
      ๖.๓  การพิจารณาเลือกรายช่ือผู้สมควรได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
       นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
            

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม  
๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
                 เลิกประชุม… 



๖๐ 
  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 


