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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑/๒๕๕๙  

วันเสาร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๙. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๔. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

      ๒๐. นางอรอนงค์  งามชัด… 



๒ 
 
๒๐. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี       รองอธิการดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ ง ให้ที่ประชุมทราบ  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน ๓ ท่าน  ดังนี้  
 

๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  
๓. นางสีลาภรณ์  บัวสาย            

    

มติที่ประชุม         รับทราบ 
                              

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 

               ๑.๑.๓  ขอต้อนรับ... 



๓ 
 
  ๑.๑.๓  ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
               ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามทีม่ีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ                       
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  แล้วนั้น และในโอกาสนี้ จึงขอต้อนรับ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่าน คือ นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล  ต าแหน่งอัยการเชี่ยวชาญพิเศษ
จากส านักงานอัยการสูงสุด   
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๔  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  ได้รับการ 
           เลือกตั้งเป็นนายกสภาเภสัชกรรม 

      ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามที่สภาเภสัชกรรมได้เลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรมเมื่อ
เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น และสภาเภสัชกรรมได้เลือก ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย เป็นนายกสภา-                 
เภสัชกรรม  และในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแสดง           
ความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  ในครั้งนี้ด้วย 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
             - 

                 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 หน้าที่ ๑๓  ข้อ ๑  บรรทัดที่ ๒ – ๕  แก้ไขเป็น  “มุกดาหารที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ

ได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙  นั้น  มหาวิทยาลัยควรหารือกับส านักงบประมาณเพื่อท าการ
ทบทวนโครงการ  โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและประมาณการงบประมาณที่อาจจะต้องใช้ในการพัฒนา
โครงการต่อไปในอนาคต  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ” 

 หน้าที่ ๑๓  แก้ไขข้อ ๒  บรรทัดที่ ๔  แก้ไขเป็น “แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป” 

 
 
 

                 หน้าที่ ๔๒...   



๔ 
 
 หน้าที่ ๔๒  บรรทัดที่ ๒๕ – ๒๘  เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้  

 ที่ประชุมมีการอภิปราย  ดังนี้ 
 - ในการเทียบโอนรายวิชา  มหาวิทยาลัยควรปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  ในหมวดที่ ๑๑ ข้อ ๕๕ (๕๕.๑.๑)  เป็นรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  และไม่ควรมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายกรณีควรพิจารณาในภาพรวม 

 หน้าที่ ๔๒  แก้ไข  มติที่ประชุม  เป็น  “ไม่เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสตูรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕”   

  
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
    - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

                ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  

                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ไตรมาสที่ ๑ 
          นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

   ๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ตามท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้ตั้งแผน 
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) จ านวน 
๓๑,๗๕๒,๐๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)  เนื่องจากมีการรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๑ 
เพ่ิมจ านวน ๑๒ คน  และมีนักศึกษาแพทย์ซ้ าชั้น จ านวน ๘ คน รวมเป็นจ านวน ๒๐ คน  ซึ่งเป็นจ านวนงบประมาณที่
เพ่ิมขึ้นจากประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้จ านวน ๕ ,๘๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)                               
(๒๐ x ๒๙๔,๐๐๐ บาท) ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม จ านวน ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๒) คณะเภสัชศาสตร์ 
   คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย           

เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากได้มีก าหนดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการประชุม
วิชาการ Asian Conference on Pharmacoepidemiology  ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๘  ซึ่งจะมีการจัดเก็บ
ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุม  โดยจัดเก็บแล้วจ านวน ๔๓๒,๑๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อย-          
บาทถ้วน)  และประมาณการว่าจักได้รับเพิ่มอีกจ านวน ๔๖๗,๙๐๐ บาท  (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)       
 

รวมเป็น… 



๕ 
 
รวมเป็นจ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ประมาณการรายจ่ายจาก
ค่าบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  จ านวน ๓๓๓,๐๐๐ บาท (สามแสน-             
สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)   ซึ่ ง ไม่ เ พียงพอส าหรับรายรับจริงจากบริการวิชาการจากภายนอก  ดังนั้น                     
คณะเภสัชศาสตร์  จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 
ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๓) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
              โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ได้รับมอบหมาย

ให้ด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน ๕ แห่ง  
และได้รับงบประมาณสนับสนุนจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๒,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

(๑) อบต. หนองแค อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ  จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
(๒) อบต. ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  จ านวน ๔๒,๐๐๐ บาท  (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
(๓) อบต. จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
(๔) อบต. ซ า อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
(๕) อบต. ลมศักดิ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เนื่องจากโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายจากค่าบริการ
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนิน
โครงการดังกล่าวได้  ดังนั้น โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม  จ านวน ๑๔๒ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๔)  ส านักงานส่ ง เสริมบริหารงานวิ จั ย  บริการวิ ชาการและ                   
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     (๑) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณด าเนินโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ จากส านักคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) จ านวนเงินรุ่นละ ๑๕๐,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                     
๓๐๑,๒๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไม่ได้ตั้งประมาณ
การรายจ่ายจากค่าบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๓๐๑,๒๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๒) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุน 
งบประมาณด าเนินโครงการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือด าเนินงานคลินิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ            
กลุ่มเกษตรกร สหกิจชุมชน กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     
         จ านวน… 



๖ 
 
จ านวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  เนื่องจากส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไม่ได้ตั้งประมาณ
การรายจ่ายจากค่าบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าวได้ ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ิมเติม จ านวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไตรมาส ๑  จ านวนทั้งสิ้น ๗,๕๐๓,๒๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสามพันสองร้อย-                        
บาทถ้วน)  

 (๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๕,๘๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสน-           
แปดหมื่นบาทถ้วน) 

(๒) คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท  (เก้าแสนบาทถว้น)  
(๓) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่น-          

สองพันบาทถ้วน)    
   (๔) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จ านวน ๓๐๑,๒๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

และจ านวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นจ านวน ๕๘๑,๒๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่น-           
หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

       ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

    ๔.๑.๒.๑  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 

             งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
            นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอ

ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ทบทวนสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิด
ความเสี่ยง ตามข้ันตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุและวิเคราะห์เสี่ยง การประเมินและจัดล าดับ
ความเสี่ยง และก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง มายังกองแผนงาน เพ่ือวิเคราะห์ สรุปและจัดท า
แผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)  ทั้งนี้   
ในส่วนประเด็นความเสี่ยง ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ที่ประชุมเสนอแนะให้หน่วยงาน    
ที่รับผิดชอบหลัก น าไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการจัดการความเสี่ยงให้สามารถยอมความเสี่ยงรับได้       

 

                 ในปีงบประมาณ… 



๗ 
 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และกองแผนงานได้ด าเนินการจัดประชุมโดยเชิญหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตาม
ประเด็นความเสี่ยงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพ่ือพิจารณาทบทวน ปรับปรุง 
แนวทางการด าเนินการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จัดท าเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง  ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
จ านวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : กระบวนการบริหารหลักสูตรที่อาจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ได้ปรับปรุงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา รอบที่ ๔ เพ่ือให้
สถาบันการศึกษาได้เตรียมความพร้อมรับการประเมิน และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยการ
ประเมิน รอบที่ ๔ เน้นการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร และหากผลการประเมินหลักสูตรใดมีผลการ
ประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด อาจถูกพิจารณาไม่ได้รับการรับรองหลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พบว่า หลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวน ๖๕ หลักสูตร คิดเป็น                    
ร้อยละ ๘๑.๒๕  และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ                             
การอุดมศึกษา จ านวน ๑๕ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕  และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่                                
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  มีมติให้น าไปก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป                       
โดยมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนแนวทาง  ขั้นตอนวิธีการจัดการความเสี่ยง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น                 
มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร 
  - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ . ก าหนด        
ร้อยละ ๑๐๐  
  - วิธีการจัดการความเสี่ยง : 
   ๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ๒. รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลอาจารย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
   ๓. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
   ๔. สร้างระบบก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น การรายงานเอกสาร มคอ.  ในระบบ TQF Mapper 
                  ๕. รายงาน… 



๘ 
 
   ๕ . รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
   ๖. น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีถัดไป 
  - ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา/คณะ/หลักสูตร 
 

 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล เป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ น ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
  - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : ระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันยังขาดความ
เชื่อมโยงเป็นระบบ ขาดระบบรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลต่อการน าข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร/การบริหารจัดการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลหลัก ๔ ระบบ ได้แก่ ๑) ระบบทะเบียนนักศึกษา (reg) ๒) ระบบบุคลากร ๓) ระบบการเงินและงบประมาณ
และ ๔) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ทั้งนี้ เนื่องจาก การด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ยังไม่แล้วเสร็จทุกขั้นตอน 
และยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่                         
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  มีมติให้น าเป็นก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต่อไป                   
โดยแบ่งประเด็นความเสี่ยงออกเป็น  ๒ ด้านย่อย ดังนี้ 
 

ประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ ๑  ฐานข้อมูลขาดการเชื่อมโยง  ก าหนดวิธีการด าเนินการจัดการ                        
ความเสี่ยง ดังนี้ 
  ๑. แต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
  ๒. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและข้ันตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
  ๓. จัดท าแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
  ๔. ด าเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
  ๕. ติดตามผล และรายงานผลการด าเนินงานตามแผน และปรับปรุงแผนการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในปีถัดไป  
  - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : จ านวนฐานข้อมูลหลักที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกัน  จ านวน                    
๔ ฐานข้อมูล 

ประเด็นความเสี่ยงย่อยที่ ๒ ระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล ก าหนดวิธีการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งผู้ดูแลระบบและก าหนดสิทธิในการเข้าถึงและบทบาทหน้าที่ในการบริหาร 
จัดการฐานข้อมูลทั้ง ๔ ฐานข้อมูลให้ชัดเจน (ผู้ดูแลระบบ) 

              
          ๒. ก าหนดสิทธิ… 



๙ 
 

  ๒. ก าหนดสิทธิในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ฐานข้อมูล (ผู้ใช้งานระบบทั่วไป) 
  ๓. มีระบบ Fire wall (การเข้าถึงข้อมูลในระบบ) 
  ๔. จัดท านโยบายและทบทวนแนวปฏิบัติในการใช้งานฐานข้อมูล เพ่ือป้องกันการโจมตี

ระบบฐานข้อมูลหลัก 
  ๕. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลความ

ปลอดภัยของฐานข้อมูล 
-  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของด าเนินการตามระบบและกลไกการดูแลความ

ปลอดภัยของฐานข้อมูลหลักที่ก าหนด จ านวน ๕ ข้อ  
- ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

 

       จงึเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - ความเสี่ยงที่ ๑  ควรปรับเพ่ิมช่องตารางในการอธิบายวิธีด าเนินการ  และเพ่ือให้คณะ/หน่วยงาน
ด าเนินการตามแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ควรมีระบบการก ากับติดตามให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามแผน        
และน าผลการด าเนินงานมารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนเดือนกันยายน ๒๕๕๙  เ พ่ือให้ที่ประชุม                             
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๒.๒  (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
                  นายธีระศักดิ์   เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ทบทวนสาเหตุหรือปัจจัยที่
ท าให้เกิดความเสี่ยง ตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยการระบุและวิเคราะห์เสี่ยง การประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยง และก าหนดวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง มายังกองแผนงาน เพ่ือวิเคราะห์ สรุป และ
จัดท าแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับ                       
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๕๘                     
(๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘)  ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ที่ยังไม่สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่ประชุมเสนอแนะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก น าไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และ 
วิธีการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และกองแผนงานได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่ 
 

                    รับผิดชอบ... 



๑๐ 
 
รับผิดชอบหลัก เมื่อวันที่ ๑๘ และ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการ
จัดการดังกล่าว ก าหนดเป็น (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๕๙ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และให้น าประเด็นความ
เสี่ยงที่พบจากการวิเคราะห์ ทบทวนสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง มาก าหนดเพ่ิมเติม รวมทั้งสิ้น                                      
จ านวน ๗ ความเสี่ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

     ความเสี่ยงที่ ๑ : ระบบและรูปแบบการถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่                   
คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน และยังไม่มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/วิทยาลัย /ส านัก                   
กับมหาวิทยาลัย (เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
      - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง: มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและรูปแบบที่
ชัดเจนในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ลงสู่คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต/-
ส านัก ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
      - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตามแผน                        
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐          
      - ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 

     ความเสี่ยงที่ ๒ : การควบคุมอันตรายของสารเคมีและชีวภาพและการแพร่เชื้อโรคต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน  (เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙) 
      - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังไม่มีการก าหนดรูปแบบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดการ และการควบคุมอันตรายจากสารเคมีและชีวภาพอย่างชัดเจนและครอบคลุม เช่น                                        
การจัดการ สารเคมี จากห้องปฏิบัติการ สารชีวภาพจากห้องปฏิบัติการ เชื้อโรคต่างๆ รวมทั้งการแพร่เชื้อโรคจาก
พาหะน าโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ นกพิราบ เป็นต้น 
      - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
จัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน ๗ หน่วยงาน 
      - ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

     ความเสี่ยงที่  ๓ : การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพการใช้จ่ายที่ดี            
และการประหยัด ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ (เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
       - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูล                
ค่าใช่จ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน  ทั้งในส่วนเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือประกอบการจัดท าแผน  
 

                         กลยุทธ์… 



๑๑ 
 
กลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ท าให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มี
ประสิทธิภาพ และยังไมค่ลอบคลุมในทุกภารกิจ 
      - ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๒ ประเด็น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕  
      - ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
 

     ความเสี่ยงที่ ๔ : งบประมาณท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพ่ิมขึ้น (เป็นประเด็นความ
เสี่ยงเดิม น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
      - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : ค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินเดือน การเลื่อนขั้น
เงินเดือน และ ค่าตอบแทน ของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ส่งผล
ให้งบบุคลากรในแต่ละปีเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลต่ออัตราส่วนของงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะคณะ/หน่วยงานในก ากับที่มีสัดส่วนของบุคลากรที่จ้างด้วยงบประมาณรายได้ที่สูง ส่งผลให้              
งบด าเนินงานไม่เพียงพอ  
      - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ เป็นงบประมาณรายได้                   
เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ ๔๐ 
      - ผู้รับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่  
 

     ความเสี่ยงที่ ๕ : จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
(เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
      - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้ระยะเวลา
ในการศึกษาเกินกว่าที่ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหลักสูตร และยังขาดการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในเชิงรุกและมุ่งเป้า ท าให้มีผลต่อจ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผน 
      - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวน ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบ
กันแผนการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๕๐  
      - ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
 

     ความเสี่ยงที่ ๖ : ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
      - สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการก ากับ 
ติดตามและการปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะ     ตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดที่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      - ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ๘๐  
      - ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
 

                 ความเสี่ยงที่ ๗... 



๑๒ 
 
     ความเสี่ยงที่  ๗ : ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด                                 
(เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม น ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๕๙)  
      - สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัย
และบริการวิชาการยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ส่งผลให้ผลการติดตาม
ผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดยังต่ ากว่า
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจส่งผลต่อประสิทธิและประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
      - ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ๑) ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ                                       
ร้อยละ ๘๐  ๒) ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕  
     - ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

            จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. ความเสี่ยงที่ ๔  เรื่อง งบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพ่ิมขึ้น  มหาวิทยาลัยควรท า
การวิเคราะห์ภาระงานของบุคคลากร  และควรปรับระยะเวลาการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                       
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหม ่ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ทราบงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรว่าเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  ให้คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ 
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ติดตามความก้าวหน้า เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยง  
และแผนการแก้ไขปรับปรุงควบคุมภายใน  เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินงานและบรรลุตามแผน  แล้วน าเสนอเข้าท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๒.๓  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับ 

     สถาบันและข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

    นายธีระศักดิ์   เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  
เห็นชอบตัวบ่งชี้และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  เห็นชอบแนวทาง
การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน        
 

                 ปีการศึกษา… 



๑๓ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยมี ศาสตราจารย์นพ. วุฒิชัย  ธนาพงศธร                                           
เป็นประธานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มีประธานตรวจประเมินระดับคณะทุกคณะ ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ จ านวน ๑๐ คน  และมีเจ้าหน้าที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลขานุการฯ 
  ส านั ก งานประกันคุณภาพฯ ใคร่ ขอสรุ ปผลการประ เมินคุณภาพภายใน  ระดับสถาบั น                                            
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ตาม ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งนี้ 
 

๑.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

๑. การผลิตบัณฑิต ๓.๗๙  ๔.๐๐  ๒.๒๔  ๓.๕๗  ดี 
๒. การวิจัย ๓.๙๙  ๔.๐๐  ๔.๑๒  ๔.๐๔  ดี 
๓. การบริการวิชาการ        -    ๔.๐๐         -    ๔.๐๐  ดี 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        -    ๕.๐๐         -    ๕.๐๐  ดีมาก 
๕. การบริหารจัดการ        -    ๓.๕๐  ๓.๔๔  ๓.๔๘  พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ 
๓.๘๖  ๔.๐๐  ๓.๒๗  ๓.๘๐  

ดี 
ดี ดี พอใช้ ดี 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘  ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ   

๑.๒  การพิจารณาปรับผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ 
    คณะกรรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันปีการศึกษา ๒๕๕๗  ได้พิจารณาผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพของสถาบัน พบว่า ผลการ
ประเมินฯ บางตัวบ่งชี้ มีความไม่สอดคล้องกับนัยการประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้น คณะกรรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับสถาบัน จึงได้พิจารณาปรับผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ ดังนี้ 

 

หน่วยงาน คะแนนเดิม คะแนนใหม่ คุณภาพ ผลประเมิน 
๑.  คณะเภสัชศาสตร์ ๔.๒๗  ๔.๓๓  ดี เพ่ิมข้ึน 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๓.๙๓  ๓.๙๒  ดี ลดลง 
๓.  คณะพยาบาลศาสตร์ ๒.๕๘  ๒.๕๙  พอใช้ เพ่ิมข้ึน 
๔.  คณะวิทยาศาสตร์ ๔.๐๒  ๔.๑๐  ดี เพ่ิมข้ึน 
๕.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔.๕๓  ๔.๕๓  ดีมาก เท่าเดิม 
๖.  คณะเกษตรศาสตร์ ๓.๘๑  ๓.๘๙  ดี เพ่ิมข้ึน 

        หน่วยงาน... 



๑๔ 
 

หน่วยงาน คะแนนเดิม คะแนนใหม่ คุณภาพ ผลประเมิน 
๗.  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ๓.๓๕  ๓.๓๘  พอใช้ เพ่ิมข้ึน 
๘.  คณะศิลปศาสตร์ ๒.๕๓  ๒.๖๐  พอใช้ เพ่ิมข้ึน 
๙.  คณะบริหารศาสตร์ ๒.๗๕ ๒.๙๐ พอใช้ เพ่ิมข้ึน 
๑๐.  คณะนิติศาสตร์ ๒.๙๒  ๓.๐๐  พอใช้ เพ่ิมข้ึน 
๑๑.  คณะรัฐศาสตร์ ๒.๕๔  ๒.๖๒  พอใช้ เพ่ิมข้ึน 

 

๑.๓ การรายงานผลการด าเนินงานต่อต้นสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา รายงานผลการ

ด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ผ่านระบบฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online ๓D) ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘  ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ            
ได้ด าเนินการรายงานและส่งผลการด าเนินงานผ่านระบบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘   

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และผู้รับผิดชอบ 
  ๓. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ                              

ที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน พิจารณาปรับคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  ๔. การส่งผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ผ่านระบบ CHE QA Online                                                     

ต่อต้นสังกัด  
  ๕. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   - มหาวิทยาลัยควรเร่งด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงส าหรับ คณะ ส านัก และหน่วยงาน                
ที่มีค่าคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับต่ า   
 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๒.๔  ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

    คณะพยาบาลศาสตร์ 
 นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

น า เ สนอที่ ป ร ะชุ ม เ พ่ื อ พิ จ า รณา   ต ามที่ ว า ร ะกา รด า ร งต า แหน่ ง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ ขอ ง                                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร  จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙  และสภามหาวิทยาลัย 

                                                                                                                   ในการ… 



๑๕ 
 
ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ นั้น 

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามข้อ ๘.๑ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริม กิจการของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลประสิทธิผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยเกื้อหนุนความเข้มแข็ง และโอกาสในการพัฒนาต่อไป                    
ของคณะ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการสรรหาคณบดีและประกาศให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อรับทราบ เพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี และข้อ ๘.๒ คือ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ พร้อมทั้ง                     
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบทั่วกันก่อนการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน   

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้แทนคณะกรรมการสรรหากับ
ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหา จึงท าให้
คณะกรรมการสรรหาฯ ทราบว่าสภาการพยาบาล ได้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ของผู้บริหาร
สถาบันการศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบัน 
การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑. เป็นอาจารย์พยาบาลประจ าหรือบุคลากรพยาบาลประจ า มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการ
พยาบาล  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การบริหาร  การศึกษา  หรือ มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์                        
สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 

ซึ่งแตกต่างจากมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และฉบับที่ ๒          
พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดดังนี้ 
 ๑.  ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัย 
รับรอง และ 

๒. ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีความเห็นว่าเห็นควรหารือสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ว่าคณะกรรมการสรรหาจะต้องน าคุณสมบัติเฉพาะ
และประสบการณ์ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์                                
การรับรองสถาบัน การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยหรือไม่ 

ทั้งนี้  ในระหว่างนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เลื่อนก าหนดการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี                          
คณะพยาบาลศาสตร์ ไปจนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 

         จึงเสนอ... 



๑๖ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ว่าคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์จะต้องน าคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา ตามข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับ                                             
สภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบัน การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖                     
มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยหรือไม่ 

 

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มี ๒ แนวทาง  ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท าหนังสือหารือถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง                    

สภาการพยาบาลสามารถออกข้อบังคับสภาการพยาบาล  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพ่ือมาก าหนดคุณสมบัติของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาได้หรือไม่                    
แล้วจึงด าเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป 
 ๒. คณะกรรมการสรรหาควรด าเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑     
ต่อไป  โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับฯ                  
ข้อ ๘ (๘.๖) “ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งคณบดี                                            
โดยค านึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการด ารงต าแหน่งเป็นส าคัญ  พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการท างาน ชื่อเสียงทางสังคม วิธีการด าเนินงานและเป้าหมายในการท างานที่น าเสนอ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอ่ืน  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา...”  
นอกจากนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐  มาใช้ประกอบ                      
การพิจารณาด้วย ดังนี้ 

 ๑. เป็นอาจารย์พยาบาลประจ าหรือบุคลากรพยาบาลประจ า มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท
ทางการพยาบาล  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การบริหาร  การศึกษา  หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า                                 
รองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 

 

ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพ                   
การพยาบาลภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว   
 

  มติที่ประชุม   มอบคณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาล-
ศาสตร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อ านวยการ
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป  โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารง
ต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับฯ  ข้อ ๘ (๘.๖) “ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ท่ีได้รับการ     
 

          เสนอชื่อ…     



๑๗ 
 
เสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดี  โดยค านึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการด ารงต าแหน่งเป็นส าคัญ  
พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการท างาน ชื่อเสียงทางสังคม วิธีการ
ด าเนินงานและเป้าหมายในการท างานที่น าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอ่ืน  ตามที่
คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา...”  นอกจากนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาค านึงถึงความ
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐  มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 

๑. เป็นอาจารย์พยาบาลประจ าหรือบุคลากรพยาบาลประจ า  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า               
ปริญญาโททางการพยาบาล  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การบริหาร  การศึกษา  หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพ             
การพยาบาลภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว   

 

   ๔.๑.๒.๕  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา 

    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          นายธีระศักดิ์   เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการก าหนดแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๕ คน และทางคณะได้ด าเนินการรับนักศึกษาครบตาม
จ านวนแล้วในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘  แต่เนื่องจากในปีการศึกษาดังกล่าวยังมีผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
ดังกล่าวอีกจ านวนหนึ่ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจดังกล่าว ทางคณะจึงมีความ
ประสงค์ที่จะเปิดรับนักศึกษาเพ่ิมเติมในภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๘ จากเดิม รับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘                    
จ านวน ๕ คน เป็น รับนักศึกษา จ านวน ๑๐ คน โดยการปรับแผนการรับนักศึกษาดังกล่าว โดยคณะได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลร่วมกับกองแผนงานในด้านต่างๆแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษา  
หลักสูตรฯมีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน และมีนักศึกษาคงค้างทั้งหมด ๓๕ คน ซึ่งระดับปริญญา

โท แผน ข/การค้นคว้าอิสระ จ านวน ๑๘ คน จะเทียบเท่ากับวิทยานิพนธ์ จ านวน ๖ คน  
 ดังนั้นในการค านวณอัตราส่วนจ านวนอาจารย์  : จ านวนนักศึกษา  

             ๑๒ ท่าน  :  ๒๓ คน   
          จึงเท่ากับ         ๑ :  ๑.๙๒   
 
 

       ถ้ารับจ านวน… 



๑๘ 
 

 ถ้ารับจ านวนนักศึกษาเพ่ิมจ านวน ๕ คน สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาจึงเท่ากับ   
                                                   ๑๒ ท่าน  :  ๒๘ คน  
                                                  จึงเท่ากับ         ๑ :  ๒.๓๓  
   

 ๒. การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดการเรียนการสอน  
๒.๑ ภาครายจ่ายต่อนักศึกษา ๑ คน ประกอบด้วยรายการดังนี้ 

                         - ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงาน/ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ หรือนานาชาติตามจ่ายจริงแต่ไม่
เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน 
       - ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/กรรมการ ๑ ท่าน/หัวข้อ
กรรมการสอบประมาณไม่เกิน ๕ ท่าน ต่อนักนักศึกษา ๑ คน มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
        - ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/หัวข้อ 
       - ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ไม่เกิน ๕๐๐  บาท/กรรมการ ๑ ท่าน/ครั้ง   
กรรมการสอบประมาณไม่เกิน ๕ ท่านต่อครั้ง มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท)   
                          - ค่าใช้จ่ายท าวิจัยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท/หัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 
                         รวมค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา ๑ คน เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๒,๕๐๐  บาท 

๒.๒ ประมาณการรายรับต่อนักศึกษา ๑ คน 
                 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ๑ คน จะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ๓ ปี เท่ากับ ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
                        -  ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากนักศึกษา ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
                        -  จ านวนภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร   จ านวน  ๖ ภาคการศึกษา  
                           ดังนั้น  คณะมีรายรับต่อนักศึกษา ๑ คน จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
                      ท าให้คณะมีรายได้คงเหลือจากการจัดการศึกษาจ านวน  ๘๗,๕๐๐   บาทต่อนักศึกษา ๑ คน 

 

              จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ระเบียบวาระท่ี ๔...     



๑๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

            ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ในการประชุม                                                                                                                     
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๘  

๑. วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  นายกสภามหาวิทยาลัย ลงนามในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘ 

๒. วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๐ ราย ให้ด ารงต าแหน่งตั้ งแต่วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๓. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ส านักงานตรวจสอบภายใน น าเรียนให้อธิการบดีเพ่ือพิจารณาเสนอ 
รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๐ ราย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้              
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ดังนี้ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี กฎหมาย ด้านการตรวจสอบและประเมินองค์กร หรือด้านบริหาร ไม่น้อยกว่า   
๒ คน แต่ไม่เกิน ๔ คน  เป็นกรรมการ  

 หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  เป็นเลขานุการ 
๔. วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  อธิการบดีรับทราบ และได้มอบหมายให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัยบรรจุ 

วาระให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ดังกล่าว 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  
 
 
 
 

 
            มติที่ประชุม... 



๒๐ 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวด ี วีรกิตติ   กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์     กรรมการ  
อดีตรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

๔. นางปนัดดา  ฤทธิชู     เลขานุการ 
หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน   

     

     ๔.๒.๒  การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

        อุบลราชธานี     

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา  ตามที่                              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ได้มีมติ
แต่งตั้ง ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ด ารงต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีก าหนด ๒ ปีนับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๑/๒๕๕๖  ลงวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖ นั้น  ซึ่งศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เป็นอย่างดียิ่งนับตั้งแต่ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บัดนี้ การด ารงต าแหน่งได้ครบก าหนดระยะเวลาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๘  และเพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยด าเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๑) ก าหนดว่า “ประธาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” และวรรคสามของข้อเดียวกัน ก าหนดว่า “ให้ประธานและ
กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี”  
 ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งประธาน
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย  จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่
เห็นสมควรและเหมาะสมต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  แต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                  มติที่ประชุม... 



๒๑ 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการ                    
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    

  ๔.๒.๓  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบ 
   อัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 

และตามความข้อ ๒๕ ในข้อบังคับดังกล่าว ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 

“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย  
 

(๑) อธิการบดี เป็นประธาน 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
     และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน  เป็นกรรมการ 
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน เป็นกรรมการ 
(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือก และกรรมการตาม (๔)                                 
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ  
  ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
อีกได้ 
  ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) และ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง                     
ผู้ด ารงต าแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
  ในกรณีกรรมการตาม (๒ ) หรื อ (๔ )  พ้นจากต าแหน่ งก่อนครบวาระไม่ เกิน เก้ าสิบ วัน                                  
สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
  มหาวิทยาลัยได้พิจารณาด าเนินการเสนอรายชื่อและมอบหมายกรรมการตาม (๓) – (๕) ดังนี้ 

๑. กรรมการตาม (๔) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุม        
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  มีมติเสนอชื่อหัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน ดังนี้ 

(๑) รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
(๒) รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 

๒. กรรมการตาม (๓) และ (๕) อธิการบดีได้พิจารณามอบหมายรองอธิการบดี ดังนี้ 
(๑)                          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 

                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ) 
 

       รองอธิการบดี… 



๒๒ 
 

(๒)                          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  กรรมการและเลขานุการ 
                         (นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี) 
  

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาดังนี้  
๓.๑ คัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อย

กว่าสองคน เป็นกรรมการ 
     (๑) ......................................................................................................................... ............... 
     (๒) ................................................................... ..................................................................... 
๓.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  
  

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติ
ปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังรายนามต่อไปนี้ 
   ๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   ประธาน 
      อธิการบดี 
   ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย   กรรมการ  
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการ 

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   

 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ   กรรมการ 

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

 ๕. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๖. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ   กรรมการ 

  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 ๗. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี     กรรมการและเลขานุการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์    
 

  ๔.๒.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน 
   ในส่วนของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามประกาศ                     
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  ซึ่งมีรายนาม ดังนี้ 
 

                 ๑. รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข… 



๒๓ 
 

๑. รศ.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   ประธานกรรมการ 
๒. รศ.ปภัสวดี  วรีกิตติ   กรรมการ 
๓. นางอรวรรณ  ชยางกูร   กรรมการ 
 

ในการนี้ ด้วยนางอรวรรณ  ชยางกูร  วาระต าแหน่งเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ – ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในส่วนของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
ยังไม่ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ด้วยนางอรวรรณ  ชยางกูร  หมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ดังนั้น  ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนต าแหน่งที่
ว่างลง จ านวน ๑ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี
ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนงานในส่วนของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ในส่วนของกรรมการทดแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
จ านวน ๑ คน 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้  
  - มหาวิทยาลัยควรใช้ค าสั่งเดิมถึงแม้กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ถือว่าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้  ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (ข) กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า           
๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีประสบการณ์ด้านบริหาร
ไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่าก็ได้  
 

     มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ให้ นางอรวรรณ  ชยางกูร  เป็นคณะกรรมการประเมิน              
ผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบต่อไป  และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๒.๕  การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ 
          สภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                                       
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ประจ าปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐  ตามประกาศ                      
สภามหาวิทยาลัยลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  มีวาระการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘  ถึงวันที่                      
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น  เนื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  ได้ขอลาออกจากกรรมการและ            
ยังไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิ  สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ได้เสนอคณะกรรมการบริหาร  
 

                            มหาวิทยาลัย...                 



๒๔ 
 
มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙  มีมติ ให้เสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการฯ จ านวน ๑ ราย ดังนี้ 
  

กลุ่มสาขา รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ /คุณวุฒิการศึกษา /สังกัด ความเชี่ยวชาญ 

๑. กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๑. รองศาสตราจารย์นิวิท  เจริญใจ  
Ph.D. Mechanical and Manufacturing Engineering 
สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิศวกรรมศาสตร์ 

  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕  สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้มีองค์ประกอบ ได้แก่  มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่

ได้รับมอบหมายเป็นประธาน มีอธิการบดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า ๔ คน และกรรมการภายใน                 
ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ (ไม่ได้ระบุคุณสมบัติหรือการแบ่งกลุ่มวิชาไว้)  มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ       
มีระยะเวลาปฏิบัติงาน วาระละ ๒ ปี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานของกรรมการที่แต่งตั้งในครั้งนี้  ถึงวันที่                            
๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการพิจารณา 
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย    
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นิวิท  เจริญใจ  เป็นกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

     ๔.๒.๖  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน ๑๑ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ แล้ว ดังนี้ 
 
 
 
              ระดับปริญญาโท...  
 



๒๕ 
 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๑๑ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน   ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๙  คน 

           

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๑ คน  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

     ๔.๒.๗  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติอนุมัติพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับแก้ไข เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการพัฒนานักศึกษาซึ่งถือเป็นบุคลากรของประเทศให้ออกไปรับใช้สังคมไดอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการน ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับระบบงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
บุคลากรฝ่ายต่างๆ สามารถด าเนินไปไดอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเชื่อถือได อันจะช่วยน าไปสูการบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนามหาวิทยาลัยอบุลราชธานีต่อไป นั้น  

 ในการนี้ จากยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีเป้าประสงค์ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยมี
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ คือ มาตรการที่ ๕  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ                      
การสื่อสารในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ น าไปสู่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                       
เช่น การพัฒนาและใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมผ่านระบบ VDO Conference เป็นต้น และจาก                        
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  มีเป้าประสงค์ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
การบริหารจัดการ การวิจัย และการให้บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีทั้งหมด  ๖ มาตรการ ดังนี้ 

  มาตรการที่ ๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน รวมถึงบุคลากรภายในหน่วยงาน                                      
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
                มาตรการที่ ๒...   



๒๖ 
 

  มาตรการที่ ๒  พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เข้าถึงข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แลกเปลี่ยนข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย                 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

  มาตรการที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่อง                                         
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ใช้บริการ 

  มาตรการที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
การวิจัย และการให้บริการแบบถูกกฎหมาย 
 มาตรการที่ ๕  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะวิชา ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ในการผลิต เผยแพร่ เนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ ๖  ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา (Content) และเครื่องมือที่ใช้จัดท าเนื้อหา หรือแปลง
รูปแบบเนื้อหาเป็น Digital Content รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาได้ในหลายรูปแบบ  

 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบสารสนเทศและการน ามาประยุกต์ใช้สอดคล้องและบรรลุตามแผน            
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ก าหนด  จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย                            
แนวทางการพัฒนา ติดตามการด าเนินงานและแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ตลอดจนควบคุม ก ากับ และ
ติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา                               
ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

     มติที่ประชุม อนุมัติ  ให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังผู้มีรายนามและผู้ด ารงต าแหน่งต่อไปนี้   
 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี   ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์   ประกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม   กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  กรรมการ 
๘. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา   กรรมการ 
๙. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  กรรมการ     
 

            ๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน… 



๒๗ 
 

๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน   กรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   
       ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
      สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้   

  ๑) คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๗  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๓๕  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว                      
เมื่อวันที่  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๖  หลักสูตรนี้ เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๗                      
จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน ๕ ครั้ง  ในปีการศึกษา ๒๕๓๕                  
ปีการศึกษา ๒๕๓๙  ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ และปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 
จ านวน ๑,๒๓๐ คน  คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร  จ านวน ๖๒๗ คน  
                หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  มีคุณสมบัติ
ของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑๓๐ คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๖ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา หลักสูตร
มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๒๙ หน่วยกิต  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน  มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตร 
๑๒๒,๕๘๓.๖๙ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ และก าหนดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

                        ๒) คณะเภสัชศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
มีมติให้น าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น   
 เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส 
กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
 

                    หลักสูตร… 



๒๘ 
 
หลักสูตรระดับปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
นับจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผลบังคับใช้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ –               
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์  จึงเสนอขออนุมัตหิลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เรียบร้อยแล้ว  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 
        สาธารณสุข 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้   

๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการ 
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑  สภามหาวิทยาลัยได้ให้

ความเห็นชอบเปิดหลักสูตร  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓  หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษา

ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๔๑  จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

จ านวน ๓ ครั้ง  ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๙  และปีการศึกษา ๒๕๕๓  ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น 

จ านวน ๔๖๕ คน  คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน ๔๔๔ คน   

หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  มีคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  และขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จ านวน ๗๕ คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา หลักสูตรมีจ านวน 
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน  มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตร  
๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้  และก าหนดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร                
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

                   ๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข… 



๒๙ 
 

๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มีมติให้น าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ
รายละเอียดให้ถูกต้อง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น   
     เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส 
กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
นับจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผลบังคับใช้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ –                               
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เดิมเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มี ๒ สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน และ สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม  โดยขอ
ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
เรียบร้อยแล้ว  
  

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
     

    ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            

สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้    

   ๑) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตร

ครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้พิจารณารับทราบการให้

ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘  หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น         

ปีการศึกษา ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน ๒ ครั้ง  

 

               ในปีการศึกษา… 



๓๐ 
 
ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๓  ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น จ านวน ๑๘  คน  คงเหลือนักศึกษา               

ในหลักสูตร จ านวน ๓๒ คน  

หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  มีคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอรับนักศึกษาในภาคการศึกษาปลาย  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑๐ คน (แบบ ๑.๑ จ านวน ๔ คน แบบ ๒.๑ จ านวน ๕ และ แบบ ๒.๒ จ านวน ๑ คน)               
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒  ๓ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา และ แบบ ๒.๒  
๓ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  หลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และแบบ ๒.๑ จ านวนไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน  มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
ในหลักสูตร ๑๔๓,๔๐๐ บาท/ปี  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ และก าหนดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มีมติให้น าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้

ถูกต้อง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และ

น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น 

              เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร 
โดยหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับจากเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม                 
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘                                          
ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย                   
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เรียบร้อยแล้ว  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย                           
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
                                    

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

                       ๔.๓.๔  ขออนุมัติ... 



๓๑ 
 

  ๔.๓.๔  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
                           อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หลักสูตรวิทยา- 

   ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   
   สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ          

สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้   
๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. ๒๕๕๔  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรและลาศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติให้น าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้
ถูกต้อง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และน าเสนอ
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไปนั้น   
    เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดประชุมชี้แจง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส 
กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรที่อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย อนุโลมให้ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๑๘๐ วัน 
นับจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  มีผลบังคับใช้ (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ –                     
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 

ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเสนอขออนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ทั้งนี้ ในการ
ปรับปรุงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘                        
วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังตาราง 

 
 
 
 
 
 
 

สังกัด/หลักสูตร... 



๓๒ 
 

สังกัด/หลักสูตร ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เดิม ปรับปรุง 

สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑) นางทักษิณ พมพ์ภักดิ์  
๒) นายนิยม จันทร์นวล  
๓) นายสมเจตน์ ทองด า  
๔) นายพลากร  สืบส าราญ  
๕) นางสาวนิตยา จิตบรรเทิง  
๖) นางสาวจิราภรณ์ หลาบค า 

๑) ดร.กิตติ เหลาสุภาพ  
๒) นางทักษิณ พมพ์ภักดิ์  
๓) นายสมเจตน์ ทองด า  
๔) นายพลากร  สืบส าราญ  
๕) นางสาวนิตยา จิตบรรเทิง  
๖) นางสาวจิราภรณ์ หลาบค า 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตามท่ีคณะวิทยาศาสตร์ 
ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘                   
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มติที่ประชุมขอถอน
ระเบียบวาระดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลังสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๙  มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุม            
ครั้งนี ้ 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย                       
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
             ๔.๓.๖  การปรับปรุง... 



๓๓ 
 
 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                         
คณะวิทยาศาสตร์  ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มติที่ประชุมขอถอนระเบียบ
วาระดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ                           
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง  คณะวิทยาศาสตร์   ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลังสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๙ มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘                            
เป็นต้นไป  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง 
     พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                          
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘                   
ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มติที่ประชุมขอถอนระเบียบ
วาระดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียดให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                    
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อีกครั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลังสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๙  มตทิี่ประชุมเห็นชอบในหลักการ จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งนี้  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
เป็นต้นไป  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
               ๔.๓.๘  การขอเปิด... 



๓๔ 
 
  ๔.๓.๘  การขอเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                                 
คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่                         
พ.ศ. ๒๕๕๙  ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  มติที่ประชุม                
ขอถอนระเบียบวาระดังกล่าว เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในส่วนของรายละเอียด ให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  คณะวิทยาศาสตร์ ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลังสูตรของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๕๙  มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ                    
ในการประชุมครั้งนี้  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๕๙  เป็นต้นไป  
  

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   -  มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อง การจัดท าหลักสูตรในลักษณะเชิงบูรณาการระหว่างคณะให้         
มากยิ่งขึ้น   
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

          ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของ   
                ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ 
           ศาสตราจารย์ พ.ศ. ....   
   นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออก
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ                          
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ ผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และประกาศดังกล่าวก าหนดให้ 
          สภามหาวิทยาลัย... 



๓๕ 
 
สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                   
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  หลังจาก
ประกาศใช้บังคับ และรายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่                         
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ นั้น 
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙         
ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. . . . .   แล้วมีมติเห็นชอบ  และให้น าเสนอ                                
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนั้น จึงขอเสนอ (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าวมาเพ่ือโปรดพิจารณา ทั้งนี้ จะได้
รายงานให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบต่อไป 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 
 

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้าง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
                    ๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  แก้ไขหน้าที่ ๔ บรรทัดสุดท้ายเปลี่ยน           

ค าว่า  “ให้ไว้” เปลี่ยนเป็น “ประกาศ”  

 ๒. หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์                   
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์   แนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . . .   แก้ไขหน้าที่  ๒                              
ล าดับ ๑.๒.๒ (๒) หมายเหตุ ข้อ ๒ เดิมค าว่า “หัวข้อ” เปลี่ยนเป็น “เรื่อง”  และหน้าที่ ๗  ล าดับ ๓.๓  หมายเหตุ                     
ข้อ ๒  ตัดออก 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
ก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ....  
และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
         

   ๔.๔.๒  (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ  

           พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงาน              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยได้รวบรวมประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน อ านาจหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งประกาศ    
 

          สภามหาวิทยาลัย… 



๓๖ 
 
สภามหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  และค าสั่งสภามหาวิทยาลัย  ที่สภามหาวิทยาลัยได้
อนุมัติ  รวมทั้งกิจกรรมที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์  และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา  
  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  (ร่าง) รายงาน
ประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. ควรเพ่ิมเติมในส่วนของประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวมทั้งรวบรวม

รายชื่อและใส่รูปภาพคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยไว้ในเล่มรายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๒. ควรตัดส่วนของประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออก 
๓. ควรเพิ่มเติมรายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น 
๔. ควรเพ่ิมเติมโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของส านักงานสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  อ านาจ

หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี  และเห็นควรให้รวบรวมภาพกิจกรรมต่างๆ ของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไว้ในส่วนสุดท้ายของเล่มรายงานประจ าปี 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขรายงานประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
            

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
 ๖.๒  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ๖.๓  การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์     
 ๖.๔  การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ๖.๕  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 
   ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

           

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (ลับ) 

                   การประชุม... 



๓๗ 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 

 
 
 

  …..…..................................................... 
 (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

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

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


