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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑/๒๕๖๐  

วันเสาร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๑. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑๙. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๒๐. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

        ผู้ที่ไม่มา... 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    อธิการบดี 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
๓. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๖. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุ มหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี 
๗. นายรัชชนนท์  แกะมา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นายสุพจน์  ชาลีพล 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 งให้ที่ประชุมทราบ   ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๔  ท่าน  ดังนี้  
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
 ๒. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ 
 ๓. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  
                 มติที่ประชุม...        



๓ 
 
 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

  มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๑.๓  การต้อนรับอัครราชทูต สหภาพยุโรป และส่งมอบงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ  
        พร้อมเปิดตัวสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จ ากัด ครบวงจร 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์   เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ  จังหวัดอุบลราชธานี  ภายใต้บริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ร่วมกับ สหภาพยุโรป และมูลนิธิ
ประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี  ส่งมอบงานการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นทางการให้แก่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ 
จ ากัด ครบวงจร ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนายนิกร  สุกใส รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ นางหลุยซา ราเกย์ อัครราชทูต รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพ
ยุโรป ประจ าประเทศไทย พร้อมคณะผู้ติดตามให้เกียรติเป็นสักขีพยานการส่งมอบงานและเปิดตัวสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์  วัตถุประสงค์การส่งมอบงานการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้แก่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จ ากัด ครั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพ่ือสร้างความ   

มั่นคงด้านอาหารและอาชีพ รวมทั้งการลดและบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศให้แก่  
เกษตรกร จากนั้นเป็นการแนะน าคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จ ากัด  โดยมีนายธวัช  แสงแดง   
ท าหน้าที่ประธานสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จ ากัด กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติหลังการรับมอบโครงการจัดตั้งสหกรณ์เกษตร
อินทรีย์ จ ากัด ครบวงจร ว่ามีแนวทางและเป้าหมายในการเพ่ิมพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพให้ได้
มาตรฐานสากล มีพัฒนาการแปรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์  ซึ่งจะสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการตลาดและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การจัดตั้งสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ 
จ ากัด ที่ต้องการเป็นผู้น าการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากลต่อไป   
  

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

               ๑.๑.๔  การก ากับ... 



๔ 
 

 ๑.๑.๔  การก ากับดูแลด าเนนิการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนให้เป็นไปตาม 
      ระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
ได้รวบรวมและน าเสนอข้อมูลรายการงบลงทุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
ภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ย้อนหลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) มาเพ่ือทราบตามที่
ได้รับมอบให้ด าเนินการ  ซ่ึงข้อมูลที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอมีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรวม          
๔๒ แห่ง โดยมีรายการงบลงทุนในลักษณะดังกล่าวของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในควบคุมดูแลของท่านรวมอยู่ด้วย  
 ทั้งนี้ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าว เป็นการด าเนินการที่ไม่เป็นไปตามคณะรัฐมนตรี ดังนั้น 
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงขอให้นายก -          
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน กวดขันผู้บริหารในการก ากับดูแลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการในลักษณะงบลงทุน
ของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่อยู่ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  และขอให้ก ากับ
ดูแลมิให้เกิดกรณีในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีก 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๕  การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
               ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภายใต้
แนวคิด “สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง” และการเปิดงานในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นายอ านวย ปะติเส      
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในครั้งนี้  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๒.๑  รายงานผลการอนุมัติการจ้าง นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา เป็นพนักงาน 

มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  
สังกัดส านักวิทยบริการ 

    นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่                   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป        
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
                 ข้อ ๕ ภายใต…้ 



๕ 
 
 ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย หรือ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และท าสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี แต่อายุ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี  
                    ฯลฯ  

ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง เพ่ือด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ให้ท า
สัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม ่

ฯลฯ 
ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัต ิและรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙                       
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙  ได้พิจารณาอนุมัติการจ้าง นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                      
ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ สังกัดส านักวิทยบริการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  
  

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการอนุมัติการจ้าง นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา                 
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ สังกัดส านักวิทยบริการ  ทั้งนี้                   
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

  

มติที่ประชุม         รับทราบ   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙  

      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙   
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 

 ๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙  
      (วาระเวียน)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 

 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 
               ระเบียบวาระท่ี  ๓...  



๖ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. .... 
                          นายรัชชนนท์  แกะมา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยมหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหน่วยกิต เป็นแบบเหมาจ่าย            
โดยมิได้แยกรายการค่าธรรมเนียมเป็นหมวดๆ ส่งผลให้การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษจากเดิมจัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนส่งเสริมการพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะ ซึ่งบางคณะมิได้จัดตั้งกองทุนดังกล่าวรองรับ           
จึงท าให้ไม่มีแหล่งที่มาของรายได้การจากจัดสรร 

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว  จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงระเบียบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการภายใน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
   
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย       
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. .... 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้  
 - แก้ไข “ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ....” ดังนี้ 

  ๑. หน้าที่ ๑ ข้อ ๓ (๕) แก้ไขเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 ๒. หน้าที่ ๒  หมวดที่ ๑ บททั่วไป แก้ไขใหม่เป็น “ข้อ ๖  ผู้มีอ านาจหรือหน้าที่ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้   หรือ
กระท าการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระท าการโดยปราศจากอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่
เอ้ืออ านวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง”  
  ๓. หน้าที่ ๒ หมวดที่ ๒ ประเภทและที่มาของรายได้ ข้อ ๗ เพ่ิมค าว่า “(๑) เงินอุดหนุนที่รัฐบาล

จัดสรรให้” 

  ๔. หน้าที่ ๓ ตัด (๔)  และ (๕) แก้ไขเป็น “เงินอุดหนุน เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย” และ (๖) “กรณีการขอผ่อนช าระหนี้ตามวรรคหนึ่ง (๖) ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” ตัดออก  และ (๘) บรรทัดที่ ๒ เพ่ิมค าว่า “ กรณีการขอผ่อนช าระหนี้ตามวรรคหนึ่ง (๖) 
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  ๕. หน้าที่ ๓ ข้อ ๑๑ วรรคที่สอง บรรทัดที่ ๒ – ๓ แก้ไขเป็น “ หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการในการ
บริหารงบประมาณเงินรายได้และการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามวรรคสอง จะมอบอ านาจหรือด าเนินการโดยหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นใดมิได ้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีและได้ด าเนินการตามข้อ ๓๔ แล้ว” 
  ๖. หน้าที่ ๖ หมวดที่ ๕ วิธีการงบประมาณ ข้อ ๑๙ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขเป็น “ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่จัดท าตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย…”  

       ๗. หน้าที่ ๗… 



๗ 
 
  ๗. หน้าที่ ๗ ข้อ ๒๖ แก้ไขเป็น  “ข้อ ๒๖ การโอนงบประมาณรายจ่ายทุกประเภทให้ด าเนินการดังนี้  

  (๑) การโอนงบประมาณภายใต้งบด าเนินงานในโครงการเดียวกันของส่วนราชการให้หัวหน้าส่วน 
ราชการเป็นผู้อนุมัติ  

    (๒) การโอนงบประมาณภายใต้งบด าเนินงานทุกประเภทนอกเหนือจาก (๑) ให้เสนออธิการบดี 
อนุมัต ิ

  การโอนงบประมาณรายจ่ายทุกประเภทตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินงบประมาณรายจ่ายในแผน 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย”   

  ๘. หน้าที่ ๙ ข้อ ๓๖ แก้ไขเป็น  “ข้อ ๓๖ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยหรือของ
ส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐโดยอนุโลม เว้นแต่ สภามหาวิทยาลัยจะออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขไว้เป็น
อย่างอ่ืน  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”    

 ๙. หน้าที่ ๘ ข้อ ๓๘ วรรคที่หนึ่ง บรรทัดที่ ๔ - ๕ ตัดค าว่า “เหตุผลและความจ าเป็นรวมทั้งหลักฐาน
การจ่ายเงินอย่างละเอียดชัดเจน” ออก 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. ....  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดส่งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ             
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง  ก่อนเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป  

           

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

    ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
              พ.ศ. ๒๕๕๙  

          นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง 
และพัสดุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่
ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งต้องจัดท า
รายงานทางการเงิน ทุกไตรมาส ประกอบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 
๕ การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน ตามเกณฑ์มาตรฐาน (๒) การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

 สรุปการน าเสนอ... 



๘ 
 
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

๑.ข้อมูลเงินงบประมาณ จากระบบ GFMIS และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ได้มาจากระบบ 

UBUFMIS ที่มีหลักฐานและตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง 

๒.ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ การน าเสนองบการเงิน 

ซึ่งประกอบด้วย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก 

- สรุปเงินรับฝากคงเหลือ คณะ/ส านัก 

- วิเคราะห์งบการเงิน 

จากการวิเคราะห์งบการเงิน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙  พบว่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี 

สินทรัพย์รวม มูลค่า ๓,๖๒๔.๓๕ ล้านบาท จ าแนกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า ๘๑๕.๙๕ ล้านบาท       
โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด มูลค่า ๓๖๗.๔๖ ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้น                                  
มูลค่า ๓๒๖.๐๑ ล้านบาท ลูกหนี้ระยะสั้น มูลค่า ๑๑๒.๕๘ ล้านบาท  และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มูลค่า ๒,๘๐๘.๔๐ 
ล้านบาท ได้แก่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์อุปกรณ์ 

หนี้สินรวม มูลค่า ๕๐๘.๓๖ ล้านบาท โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วย 
เจ้าหนี้ระยะสั้น มูลค่า ๒๐.๕๔ ล้านบาท เงินรับฝากระยะสั้น มูลค่า ๙๘.๓๓ ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน           
(รายได้ค่าธรรมเนียมรอการจัดสรร) มูลค่า ๓๘๙.๔๙ ล้านบาท  

รายได้รวม มูลค่า ๑,๔๘๒.๔๑ ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล มูลค่า ๑,๐๗๒.๒๙ ล้านบาท และรายได้
จากเงินนอกงบประมาณ (รายได้มหาวิทยาลัย) มูลค่า ๔๑๐.๑๒ ล้านบาท ซึ่งรายได้จากเงินนอกงบประมาณ 
ประกอบด้วย รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการ มูลค่า ๒๑๓.๘๘ ล้านบาท รายได้จากเงินอุดหนุนและ
บริจาค มูลค่า ๑๐๗.๔๐ ล้านบาท และรายได้อ่ืน (รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือก/รายได้ค่าเช่าและรายได้อ่ืนๆ)           
มูลค่า ๘๘.๘๔ ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายรวมเกิดจากการด าเนินงาน มูลค่า ๑,๗๑๐.๑๖ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร 
มูลค่า ๔๗๐.๑๘ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน มูลค่า ๕๕๘.๒๘ ล้านบาท ค่าใช้สอย มูลค่า ๑๗๐.๙๗ ล้านบาท                                              
ค่าสาธารณูปโภค มูลค่า ๖๑.๗๕ ล้านบาท ค่าวัสดุ มูลค่า ๕๗.๖๘ ล้านบาท ค่าตอบแทน มูลค่า ๔๘.๖๔ ล้านบาท 
และค่าใช้จ่ายอื่น มูลค่า ๒๐.๕๑ ล้านบาท  
                         จึงขอ... 



๙ 
 
  จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส าหรับรอบระยะเวลา                        
๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙   
  ๒. สรุปรายได้ - ค่าใช้จ่ายส าหรับ  คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่          
๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙  (UBUFMIS) 
           ๓. สรุปเงินฝากธนาคารคงเหลือ คณะ/ส านัก ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
  ๔. การวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารของคณะและคณาจารย์ใน 

คณะต่างๆ เกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาที่ลดลงทุกปี และควรหาแนวทางในการเพ่ิมจ านวนของนักศึกษาให้มากขึ้น         
ในอนาคต  และในขณะเดียวกันคณาจารย์คณะต่างๆ ควรหารายได้จากงานวิจัย และงานบริการทางวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น   

 ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์  และเป็นการหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 

๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางในการเพ่ิมรายได้และ                      
ลดค่าใช้จ่าย  

 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบ    และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี 
               งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ 
                    คณะศิลปศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
เพ่ือด าเนินโครงการการเสริมและพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะภาคอีสานตอนล่าง (รายรับประเภทค่าบริการ
วิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) จ านวน ๖,๓๓๑,๔๐๐ บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยผู้สนับสนุน
จะจ่ายเงินโอนจ านวน ๔ งวด ดังนี้  

งวดที่ ๑ จ านวน ๒,๘๓๖,๙๐๐ บาท (ได้รับเงินแล้ว) 
งวดที่ ๒ จ านวน ๒,๑๘๙,๕๐๐ บาท จะได้รับเงินในเดือนกุมภาพันธ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งวดที่ ๓ จ านวน ๑,๒๑๖,๐๐๐ บาท จะได้รับเงินในเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
งวดที่ ๔ จ านวน ๘๙,๐๐๐ บาท จะได้รับเงินในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

      แต่เนื่องจาก… 



๑๐ 
 

แต่เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ ไม่ได้ประมาณการรายรับดังกล่าว ในแผนงบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์  จึงขออนุมัติตั้ งแผนงบประมาณรายจ่าย  เ พ่ิมเติม                                         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รวมงวดที่ ๑ - งวดที่ ๓)  จ านวน ๖,๒๔๒,๔๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสี่หมื่นสองพัน-
สี่ร้อยบาทถ้วน)  ส่วนงวดที่ ๔ จ านวน ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จักตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย                                  
ในปีงบประมาณถัดไป  

๒. คณะบริหารศาสตร์ 
ตามที่คณะบริหารศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙                                                 

การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก 
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (รายรับประเภทค่าบริการวิชาการ : ข้อ ๕.๔.๓) 
จ านวน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

โครงการดังกล่าวได้รับเงินงวดที่ ๑ จ านวน ๑,๒๒๕,๕๐๐ (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อย-
บาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ส่วนเงินงวดที่ ๒ - ๓ จ านวน ๕,๒๒๔,๕๐๐ บาท      
(ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) จะได้รับในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ 
จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โครงการขับเคลื่อน
ยุ ท ธ ศ าสตร์  รู้  รั บ  รุ ก  ขอ งจั ง ห วั ด ฉะ เ ชิ ง เ ท ร า  เ พ่ื อ เ ต รี ยมคว ามพร้ อม เข้ า สู่ ป ร ะช าคมอา เ ซี ย น                                                              
จ านวน ๕,๒๒๔,๕๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

ในการนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้ เนื่องจากตามสัญญาว่าจ้างจะสิ้นสุดโครงการเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยที่คณะบริหารศาสตร์      
คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเหลื่อมปีได้ไม่เกินไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงท าให้ไม่ได้ตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และต่อมาในเดือนกันยายน ๒๕๕๙  ไม่สามารถเบิกจ่ายและ
ปิดโครงการได้ทันตามก าหนดสัญญาว่าจ้าง ซึ่งเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการได้ท าหนังสือไปยังผู้ว่าจ้างขอขยายเวลาในการ
เบิกจ่ายและปิดโครงการเรียบร้อยแล้ว 

๓. เภสัชศาสตร์ 
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุน

ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๗๑๒,๕๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
และเนื่องจากโครงการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม ซึ่งเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการบริการ
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอกดังกล่าว มีรายรับจากค่าลงทะเบียน จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ที่
ไม่ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ 
จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการบริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
 

๔. ส านักงาน… 



๑๑ 
 

๔. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายบริหารการวิจัย                       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)         
เพ่ือสนับสนุนการจัดนิทรรศการภาพรวมเครือข่าย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย สถาบันการศึกษา  
ทั่วประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  ซึ่งส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไม่ได้ประมาณ
การรายจ่ายไว้ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ  จึงขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการจัดนิทรรศการ
ภาพรวมเครือข่าย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได ้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ จ านวนทั้งสิ้น ๑๑,๕๘๖,๙๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นหก-
พันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ าแนกตามคณะ/หน่วยงานได้ดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๖,๒๔๒,๔๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
๒. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๕,๒๒๔,๕๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
๓. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
๔. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
       ๔.๑.๒.๑  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
           นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีกองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดส่งมายัง
กองแผนงานเพ่ือวิเคราะห์ สรุป และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น ๒ ประเด็น                            
ความเสี่ยง คือ ๑. งบประมาณรายได้ลดลง  ๒. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้
งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง ที่                             
๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงเดิมที่ยังไม่
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับท่ียอมรับได้ จ านวน ๑ ความเสี่ยง คือ กระบวนการบริหารหลักสูตร นั้น               
                               กองแผนงาน… 



๑๒ 
 
กองแผนงาน ได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก น าไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือก าหนดเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยที่ประชุม
ได้พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๓ ประเด็น โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : กระบวนการบริหารหลักสูตร เป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการ          
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง :  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร              
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๘๕ หลักสูตร พบว่า หลักสูตรที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร                        
ในองค์ประกอบที่ ๑ : การก ากับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวน ๗๘ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๖ 
และ มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๔ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า 
ปัญหาที่ท าให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ คุณวุฒิอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรก าหนด และปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด              
ร้อยละ ๑๐๐  
 วิธีการจัดการความเสี่ยง  
 ๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 ๒.  ปรับกระบวนการ สร้างระบบการก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๓. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ ระบบการก ากับติดตาม การประเมินผล
การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๔. ด าเนินการตามกระบวนการ ระบบการก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
 ๖. น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : งบประมาณรายได้ลดลง เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื่องจากแนวโน้มจ านวนประชากรลดลง จ านวนวัย
เรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาลดลง รวมทั้งความนิยมต่อสาขาวิชา/สถาบัน และจ านวนสถานศึกษา    

                     จ านวนมาก… 



๑๓ 
 
จ านวนมาก ท าให้มีการแข่งขันกันสูง /การปรับค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ท าให้จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อมี
จ านวนลดลง อาจท าให้ผลการรับนักศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามแผนการรับ ส่งผลต่อจ านวนงบประมาณรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลงด้วย  โดยแบ่งประเด็นความเสี่ยง ออกเป็น ๒ ด้านย่อย ดังนี้  

ประเด็นความเสี่ยงย่อยท่ี ๑ รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าใหม่ เทียบกับแผนการรับไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐   

 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
 ๑. ศึกษาและวิเคราะห์การการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษาใหม่ ที่มีผลต่อการติดสินใจเข้าศึกษา 
 ๒. จดัท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกรูปแบบต่างๆ และตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
 ๓. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ ตามแผนที่ก าหนด 

๔. ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี การสนับสนุนทุนการศึกษาและสร้าง 
แรงจูงใจเพ่ือเข้าศึกษาต่อ 

 ๕. ประเมินผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ และ น าผลไปปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ในปีถัดไป 

 ผู้รับผิดชอบหลัก : กองบริการการศึกษา 
ประเด็นความเสี่ยงย่อยท่ี ๒ รายได้จากการด าเนินการ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : รายได้จากการด าเนินการนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ิมขึ้น              

ร้อยละ ๑๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 วิธีการจัดการความเสี่ยง 

๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา และก าหนดแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ 
งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและบริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
๔. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง 

และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๕. น าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง 
 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้
งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ ด าเนินการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐  

              สาเหตุ… 



๑๔ 
 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง :  เนื่องจากแนวโน้มงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ
จัดสรรด้านอาคารและสถานที่มีจ านวนลดลง โดยเฉพาะงบลงทุนเพ่ือการก่อสร้างอาคารใหม่ เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาที่ลดลง ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่
เดิม เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ น างบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรหรือเงินรายได้
มหาวิทยาลัยมาใช้เพ่ือลงทุนก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
การใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 วิธีการจัดการความเสี่ยง 

๑. มีแนวทางการศึกษาและส ารวจข้อมูลเพื่อการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ด้านอาคารและสถานที่และเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่  

๓. จัดท าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณ 

๔. น าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้อง 
กับกรอบวงเงินงบประมาณ 

๕. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๖. น าข้อเสนอแนะจากการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง 
อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารสถานที่  และให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณ ในการบริหารงบประมาณปีถัดไป 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
          

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๒. ให้ความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. ในประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ เรื่อง งบประมาณรายได้ลดลง  มหาวิทยาลัยควรด าเนินการโดย
ก าหนดตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและวิธีด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ระบุ และประเมิน
ความเสี่ยง จากคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข ๑)  เอกสารแนบ ๑ 

           ๒. ในประเด็น... 



๑๕ 
 
 ๒. ในประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ เรื่อง งบประมาณรายได้ลดลง ในกรณีตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ก าหนด            
ไว้ว่าร้อยละจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาเทียบกับแผนการรับไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และวิธีการจัดการความเสี่ยงที่
ระบุมานั้น  ควรน ามาก าหนดภายใต้ประเด็นความเสี่ยงใหม่ คือ จ านวนนักศึกษาลดลง 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการตามขั้นตอนวิธีการ
จัดการความเสี่ยงที่น าเสนอ  รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

       ๔.๑.๒.๒  (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
           นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามท่ี กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จัดส่งมายังกองแผนงานเพ่ือวิเคราะห์ สรุป และจัดท าแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ประกอบกับสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน                     
ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ จ านวน ๕ ความเสี่ยง กองแผนงาน ได้ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลักน าไปทบทวน ปรับปรุง แนวทางและวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือก าหนดเป็น (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕ ความเสี่ยง   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ความเสี่ยงที่ ๑ : การถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสู่คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ยังไม่มี
รูปแบบท่ีชัดเจน และยังไม่มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างคณะ/ส านัก/วิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย  
  สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังไม่มีระบบและรูปแบบที่ชัดเจนใน
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือถ่ายทอดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ลงสู่คณะ/ส านัก/วิทยาลัย/วิทยาเขต ท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 
  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐  
 
 
             ขั้นตอน… 



๑๖ 
 
  ขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง  

๑. ประชุมคณะท างานจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับ                     
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

๒. ประชุมเจรจาค่าเป้าหมาย ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับ                   
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

๓. จัดพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
๔. ติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย 
๕. น าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานและการ 

จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไป 
    ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
   

 ความเสี่ยงที่  ๒ : การบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้จ่ายที่ดี และ              
การประหยัดยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ  

  สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังขาดวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ
อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ท าให้การบริหารงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณยังไม่มีประสิทธิภาพ                                       
คลอบคลุมในทุกภารกิจ 
 ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๒ ประเด็น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕  
  ขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง  

๑. ทบทวน/แต่งตั้งคณะท างานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการจัดท าแผนเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ 

๒. ก าหนดขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน       
๓. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ 
๔. รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
๕. จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพและชี้แจงให้ทุกหน่วยงาน 

รับทราบและถือปฏิบัต ิ
๗. ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ปี ๒๕๖๐ และรายงานต่อ 

กรมบัญชีกลาง 
๘. มีการสนับสนุนและติดตามการใช้ประโยชน์การใช้ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
   ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
 

              ความเสี่ยงที่ ๓… 
  



๑๗ 
 
 ความเสี่ยงที่ ๓ : จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง :  รูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษายังไม่มีประสิทธิภาพ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนดส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหลักสูตรท าให้จ านวนการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปเป้าหมายที่ก าหนด 
หลักสูตรได้รับผลกระทบ เช่น ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดไว้ 
   ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวน ผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกัน
แผนการรับนักศึกษาใหม ่ร้อยละ ๕๐  
   ขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง 

๑. พัฒนามาตรการ แนวทางในการควบคุม ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา 
ตามแผนการศึกษาท่ีก าหนด 

๒. พัฒนาระบบ การบริหารอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ แบบมุ่งเป้า โดยใช้สื่อทางเทคโนโลยี โดยเน้นประชาสัมพันธ์ 

ศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จ 
๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย และมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

   ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
 

 ความเสี่ยงที่ ๔ : ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด
ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : มหาวิทยาลัยยังขาดระบบการก ากับ ติดตามและการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่มีผล
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดที่ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ๘๐  
   ขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

๒. ผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงาน ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา  
สาเหตุ และก าหนดแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์                    
ตามเป้าหมายที่ก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ 

๓. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของ 
มหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ        
สภามหาวิทยาลัย 
 
            ๔. ผู้รับผิดชอบ… 



๑๘ 
 

๔. ผู้รับผิดชอบน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
 

 ความเสี่ยงที่ ๕ : ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
  สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการยังไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ผลการติดตามผลงานวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดยังต่ ากว่าเป้าหมายที่
มหาวิทยาลัยก าหนด อาจส่งผลต่อประสิทธิและประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและ มี
ผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงย่อยท่ี ๑ ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ           
ร้อยละ ๘๐  
   ขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง 

๑. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
๒. มีระบบแจ้งเตือนนักวิจัยทางอีเมล์เป็นรายไตรมาส พร้อมให้ข้อมูลภาพรวมประสิทธิ 

ภาพการท างานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
๓. ติดตามการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รอบ ๖ เดือน 

และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือติดตามการด าเนินงานของนักวิจัย 
๔. จัดเวทีการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัย โดยให้นักวิจัยมารายงานความ 

ก้าวหน้าด้วยวาจา ภายหลังจากด าเนินงานแล้ว ๖ เดือน 
- ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงย่อยท่ี ๒ ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้ว 

เสร็จ ร้อยละ ๙๕  
   ขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง 

๑. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดสรรและใช้งบประมาณจากภาครฐัที่ก าหนดให้ต้อง 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ซึ่งส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะจัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่
การเงิน หัวหน้าโครงการและผู้บริหารทุกคณะ หน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

๒. ติดตามการด าเนินงานของโครงการทุกรายไตรมาส  จัดท ารายงานและแจ้งข้อมูลให้ 
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการทราบ และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการตามก าหนด 

๒.๑) การติดตามการด าเนินงานในไตรมาส ๒  สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะสรุปผล
การด าเนินงานให้คณะ หน่วยงานรับทราบและให้หัวหน้าที่ยังไม่เริ่มด าเนินงาน ยืนยันว่าจะด าเนินงานและระบุวันที่จะ
จัดกิจกรรมให้ชัดเจน โดยก าหนดตอบรับภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  

๒.๒) การติดตามการด าเนินงานในไตรมาส ๓ หากโครงการใดยังไม่เริ่มด าเนินการ
หัวหน้าต้องยกเลิกการด าเนินโครงการแล้วมาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรให้กับโครงการอ่ืน 

               ผู้รับผิดชอบ... 



๑๙ 
 
   ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุม

ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการติดตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถจัดการ        

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามขั้นตอนวิธีการจัดการ
ความเสี่ยงที่น าเสนอ  รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  
                  ๔.๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน 

      นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ 
ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT  กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/ส านัก วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน   
กลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและน าประกอบการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผน            
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในระยะต่อไป ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
๑. ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๒๑ ๗๒.๔๑ 
๒. ตัวช้ีวัดที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด   ๘ ๒๗.๕๙ 

รวม ๒๙ ๑๐๐ 
     
 

 โดยรวมแล้วตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มีจ านวน
ทั้งสิ้น ๒๙ ตัวชี้วัด จากผลการด าเนินงาน พบว่า มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น ๒๑ ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๑  ซึ่งผลการด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ               

      พ.ศ. ๒๕๕๘... 



๒๐ 
 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ผลการด าเนินงานการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดอยู่ที่ร้อยละ ๕๓.๕๗  และมีตัวชี้วัดที่ผลการ 
ด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดจ านวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

      ๑. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
๑.๑ ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ  (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ)                 

ในครั้งแรก 
๑.๒ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
๑.๓ ร้อยละนักศึกษา/บุคลากรที่มีความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๑.๔ ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนต่อเป้าหมาย

โครงการ 
๑.๕ ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๖ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
๑.๗ ร้อยละของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอีสานใต้ที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะทางด้านภาษา

และมีความเข้าใจศิลปวัฒนธรรมไทยรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
๑.๘ ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
๑.๙ การพัฒนาคณาจารย์ 
๑.๑๐ จ านวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยกับหน่วยงานในประเทศ 
๑.๑๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ

ประโยชน์จากบริการ 
๑.๑๒ จ านวนกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับหน่วยงานในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
๑.๑๓ จ านวนกิจกรรมที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่าง

บุคลากรกับบุคลากร มหาวิทยาลัยกับชุมชน ควบคู่ไปกับการรับความรู้กับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
๑.๑๔ ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า 
๑.๑๕ จ านวนความร่วมมือ/กิจกรรมทางงานวิจัยที่ท าร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ 
๑.๑๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
๑.๑๗ ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
๑.๑๘ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๑.๑๙ ระดับความส าเร็จในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๑.๒๐ ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐาน  
๑.๒๑ ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

     ๒. ตัวช้ีวัด... 



๒๑ 
 
๒. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกต 

๒.๑ คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน ๔.๓๐ ๔.๑๐ การส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติยังขาด
ความเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒ . ๒  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
การแพทย์ได้รับรอง
มาตรฐานที่ก าหนด 

ร้อยละ ๙๐.๐๐ ๘๑.๔๙ ๑. เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับเนื้อหาในการสอบผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพชั้นปรีคลินิก 
๒. ยังไม่มีกระบวนการการทบทวนความรู้
ด้วยตนเองและแบบรวมกลุ่มของนักศึกษา
ก่อนที่อาจารย์พิเศษจะมาสอน 
จริง เนื่ องจากมีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
ค่อนข้างอัดแน่น 
๓. ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือทบทวน
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๒ . ๓  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าตรงสาขา 

ร้อยละ ๙๐.๐๐ ๘๑.๔๓ จ านวนบัณฑิตที่เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบยัง
มีจ านวนน้อยอีกทั้งบัณฑิตยังยังมีความเข้าใจ
คาดเคลื่อนในการตอบแบบส ารวจ 

๒.๔ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์  

ร้อยละ ๔ ๓.๐๗ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ยั ง ไ ม่ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต า ม
ปีงบประมาณจึงไม่สามารถน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ ได้  และบางหน่วยงานยังขาด
ระเบียบรองรับการน าผลงานไปใช้ประโยชน์   

๒.๕ ผลงานวิชาการที่
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
คุณภาพ 

คะแนน ๓.๕ ๒.๒๗ ขาดมาตรการและแรงจูงใจให้มีการน าผลงาน
การวิจัยไปสู่การรับรองคุณภาพ 

๒.๖ ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา/
บุคลากรที่มีต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ ๔.๐๐ ๓.๒๑ ความเร็วในการเชื่อมต่อกับการครอบคลุม
พ้ืนที่และความมีเสถียรภาพของสัญญาณ 
Wireless 



๒๒ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยวัด ค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรค ข้อสังเกต 

๒.๗ ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษา/
บุคลากรที่มีต่อการรบ
ริหารจั ดการระบบ
สาธารณูปโภค และ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น
มหาวิทยาลัย 

ระดับ ๔.๐๐ ๓.๘๘ แสงสว่างที่ยังไม่เพียงพอ เช่น แสงสว่างเพ่ือ
การออกก าลัง หรือแสงสว่างตามถนนเส้น
ต่างๆ ความเป็น ระเบียบเรียบร้อย ความ
สวยงามของภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย 

๒.๘ ผลการ เรี ยนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้ มแข็ งของชุ มชน
หรือองค์กรภายนอก 

คะแนน ๕.๐๐ ๔.๓๖ การด าเนินงานบางหน่วยงานยังไม่ครบทุกข้อ
ตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด  

 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด       
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รอบ ๑๒ เดือน  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไป
ประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยควรให้คณบดีทุกคณะที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละ

ตัวชี้วัดให้ชี้แจงเหตุผล และจัดท าแผนในการปรับปรุงต่อไป 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รอบ ๑๒ เดือน   และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
       ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 

 นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ 
เจ้าหน้าที่  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศ 
ก.พ.อ. ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  และที ่
 

  ประชุม... 



๒๓ 
 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ซึ่งตามข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นก าหนด การประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเรียกว่า “คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น” โดยมีองค์ประกอบและวิธีการได้มา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดังนี้ 

 (๑) รองอธิการบดีหรือผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
(๒)  คณบดีหรือผู้อ านวยการ จ านวนสามคน    กรรมการ 
(๓)  ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามคน     กรรมการ 
(๔)  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย เลขานุการ 

กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดี 
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๒) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของ ก.บ.บ. 
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) ให้แต่งตั้งจากบุคคลภายใน หรือภายนอกซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับช านาญ 

การพิเศษขึ้นไป หรือผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายหรือด้านการบริหารงานบุคคล โดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 กรรมการตามวรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ให้มีวาระคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ 
 อธิการบดีอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

๑. กรรมการตาม (๑) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดี 
- อธิการบดีเสนอ รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย   ประธานกรรมการ 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. กรรมการตาม (๒) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของ ก.บ.บ. 
    - คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ พิจารณา

รายชื่อดังนี้ 
     ๒.๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

      ๒.๒) คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 
      ๒.๓) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
 ๓. กรรมการตาม (๓) ให้แต่งตั้งตามค าแนะน าของอธิการบดี  
      อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อ ดังนี้      
           ๓.๑) นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
               ๓.๒) นายธีระพงษ์  วงศ์บุญ  ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     ๓.๓) นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
 
 

   ๔. เลขานุการ... 



๒๔ 
 

๔. เลขานุการตาม (๔)  ให้แต่งตั้งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
         อธิการบดีพิจารณาเสนอชื่อ นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและ
วิเทศสัมพันธ์   เป็นเลขานุการ 
 อธิการบดี พิจารณาเสนอชื่อ นางเกษร  จรัญพรหมสิริ  ต าแหน่งบุคลาก รช านาญการพิเศษ                            
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ   

 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับฯที่ก าหนดข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการ
พิจารณารายชื่อเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น                                      
ตามค าแนะน าของอธิการบดี และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) เห็นชอบแล้ว ดังนี้ 
 

๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์   สกลไชย    ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา    
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์  เจริญบุตร    
คณบดีคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์     
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

๕. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ      กรรมการ 
อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ 

๖. นายธีระพงษ์   วงศ์บุญ      กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๗. นางสาวเบญจภัค  มิ่งขวัญ      กรรมการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

๘. นางสิรินทร์ทิพย์    บุญมี     เลขานุการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 

๙. นางเกษร  จรัญพรหมสิริ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
      บุคลากรช านาญการพิเศษ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและการ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙   
 
 
                  มติที่ประชุม... 



๒๕ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ 
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

  ๔.๒.๒  ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแทนต าแหน่งว่าง 

  นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ 
เจ้าหน้าที่  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  ๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และค าสั่ง                                        
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่                                    
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น เนื่องจากศาสตราจารย์ลิขิต ธีรเวคิน กรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  จึงท า
ให้ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลง ๑ ต าแหน่ง ซึ่งตามข้อ ๗ วรรคสอง แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดว่า “กรณีประธานกรรมการหรือ
กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ภายใน ๖๐ วันนับจากวันพ้นต าแหน่ง และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่กรณี
กรรมการวาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่า ๑๘๐ วัน และ/หรือมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า ๖ คน  จะไม่แต่งตั้ง
ให้มีผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได”้ 
 ในการดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. เสนอแนวทางการด าเนินงานต่ออธิการบดี และอธิการบดี มีความเห็นให้คณะวิชาทุกคณะวิชา                            
เสนอชื่อ เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดว่าต้องเป็นสาขาใดโดยเฉพาะ 

๒. แจ้งคณะต่างๆ เพ่ือให้พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน
ต าแหน่งว่าง โดยให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะที่เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ คณะ 
ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  

กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว รายชื่อที่คณะเสนอนั้นอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็น
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว ดังนี้  

 

คณะที่เสนอชื่อ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอ 
(ตามล าดับ) 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ สังกัด 

คณะรัฐศาสตร์ ๑. ศ.ดร.จรัส  สุวรรณมาลา รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. ศ.ดร.ศุภชัย  ยาวะประภาษ รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓. ศ.ดร.อนุสรณ์  ลิ่มมณ ี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 
 

๑. ศ.วิบูลย์  ลี้สุวรรณ ทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(เกษียณอายุราชการ) 

๒. ศ.อรศิริ  ปาณินท ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(เกษียณอายุราชการ) 



๒๖ 
 

คณะที่เสนอชื่อ รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอ 
(ตามล าดับ) 

สาขาวิชาเชี่ยวชาญ สังกัด 

 ๓. ศ.ดร.วิมลสิทธิ์  หรยางกูร สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(เกษียณอายุราชการ) 

ค ณ ะ พ ย า บ า ล
ศาสตร์ 

๑. ศ.ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒. ศ.ดร.วีณา  จีระแพทย ์ พยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓. ศ.ดร.ศิริพร  จิรวัฒน์กุล พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะวิทยาศาสตร์ ๑. ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปิจ านงค ์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๒. ศ.ดร.ประมวล  ตั้งบริบูรร์รัตน์ เคมี (พอลิเมอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓. ศ.ดร.เสาวรภย์  ลิ้มเจริญ เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 

(เกษียณอายุราชการ) 
 

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ขอเสนอข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
สาขาวิชาต่างๆ จ านวน ๙ ท่าน 
  ๒. คณะที่ไม่มีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 

  ๓. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งว่าง ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่         
๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

 

  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
    ๑. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยพิจารณาจัดล าดับเพ่ือให้กองการเจ้าหน้าที่

ด า เนินการทาบทามเป็นกรรมการ จ านวน ๑ คน และจะได้ เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือแต่ งตั้ ง                             
จ านวน ๑ ต าแหน่ง 

  ทั้งนี้ ต าแหน่งดังกล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑  

 

   ๒. ขยายระยะเวลาการด าเนินงานเพิ่มอีก ๓๐ วัน เพ่ือจะได้ด าเนินการทาบทามและแต่งตั้งกรรมการ
ให้แล้วเสร็จ  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไม่ได้ก าหนดการประชุมในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   ดังนี้ 
  ๑. ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๑ ต าแหน่ง ในสาขาวิชา
ตามล าดับ ดังนี้ ล าดับที่ ๑ คณะรัฐศาสตร์  และล าดับที่ ๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   ๒. ให้ขยายระยะเวลาการด าเนินงานเพิ่มอีก ๓๐ วัน เพื่อให้การด าเนินการทาบทามและ
แต่งตั้งกรรมการแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด   
                   ๔.๒.๓  ขออนุมัติ... 



๒๗ 
 
          ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
              ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)  
    นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน          
๑๓ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน            
ซึ่งคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา   โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและ                         
ได้ผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท                          
จ านวน ๖ คน และผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้ งที่   
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ จ านวน ๗ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน                 
และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 

  รายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙   จ านวน ๖ คน ดังนี้ 

 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๖ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๔  คน 

๒.  คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๑  คน 

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

 และรายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที ่๙ มกราคม  ๒๕๖๐  จ านวน ๗ คน  ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๕ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

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

 
 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์… 



๒๘ 
 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา     จ านวน    ๑  คน 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๒ คน 
๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๑  คน 

๒.  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์    จ านวน    ๑  คน 

  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓) จ านวน ๑๓ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท          
จ านวน ๑๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 

 

   มติที่ประชุม   อนุมัติ    
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
     ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
      รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  และมีจ านวนนักศึกษา ในหลักสูตร 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
                ปีการศึกษา… 
 



๒๙ 
 

ปีการศึกษา แผนการรับ จ านวนรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

พ้นสภาพ จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ 

๒๕๕๕ ๕๐ ๘๔ ๔๙ ๒๖ ๙ 
๒๕๕๖ ๕๐ ๗๐ - ๑๔ ๕๖ 
๒๕๕๗ ๕๐ ๖๔ - ๘ ๕๖ 
๒๕๕๘ ๕๐ ๔๗ - ๖ ๔๑ 
๒๕๕๙ ๕๐ ๖๑ - - ๖๑ 
รวม ๒๕๐ ๓๒๖ ๔๙ ๕๔ ๒๒๓ 
 

ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และสรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

๑) หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาการ 
๒) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสาขา จ านวน ๔ คน และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ ์
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งาน 
วิจัย * 

ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาก
ารระดับชาติ

และนานาชาติ 

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  

Conference/ 
Abstract/ 

Proceedings 
๑ นางสาวกติกา สระมณีอินทร ์

Doctor of Philosophy: 
Biomedical Engineering  
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ: 
วิศวกรรมความปลอดภัย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต: อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัย 

  ๒๕๕๙ ๑ - - ๓ - 
๒๕๕๘ ๑ - - ๑ - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๒ นางสาวนิภาพร ค าหลอม 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
 
 

  ๒๕๕๙ - - - ๒ - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - ๑ - 
๒๕๕๖ - - - ๑ - 
๒๕๕๕ - - - ๑ - 



๓๐ 
 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ ์
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งาน 
วิจัย * 

ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาก
ารระดับชาติ

และนานาชาติ 

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  

Conference/ 
Abstract/ 

Proceedings 
๓ นางสาวกานต์นลินญา บุญท ี

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สาธารณสุข
ศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย) 

  ๒๕๕๙ ๑ - - ๕ - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๔ นางสาวสุนทรี ศรีเที่ยง 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ :  
การบริหารสาธารณสุข 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ : 
บริหารธรุกิจ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : อาชีวอนามยั
และความปลอดภัย 

  ๒๕๕๙ - - - ๑ - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - ๑ - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๕ ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์   
รัตนชัยกุลโสภณ 
Doctor of Philosophy : Molecular 
Biology 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : กายวิภาค 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : รังสีเทคนิค 

  ๒๕๕๙ ๓ - - - - 
๒๕๕๘ ๔ - ๓ ๒ - 
๒๕๕๗ ๓ - - ๒ - 
๒๕๕๖ ๒ - - ๒ - 
๒๕๕๕ ๔ - - ๒ - 

 

๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
๕) มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ระบุ : ไม่มี 

  ๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ดังนี ้

 (๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ 
คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่าหรือมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

(๒) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม        
ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุกเว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 

             (๔) มีคุณสมบัติ… 



๓๑ 
 

(๔) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๗) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๔๐ คน  
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน  ๓๖,๘๔๘ บาท/คน/ปี 
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา ๑ แผน คือ แผนการศึกษา ๔ ปี ให้

ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา 
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร 

 จ านวนหน่วยกิต แผนการศึกษา ๔ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๔๙ หน่วยกิต 
 

รายละเอียด จ านวนหน่วยกิต 
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า    ๓๐  หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มภาษา ๑๕  หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ๖  หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ๖  หน่วยกิต 
๑.๔ กลุ่มวิชาเลือก ๓  หน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  ๑๑๓  หน่วยกิต 
๒.๑ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ๓๓  หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข   ๓๐  หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา ๔๔  หน่วยกิต 
๒.๔ กลุ่มวิชาชีพเลือก ๖  หน่วยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    ๖  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า  ๑๔๙ หน่วยกิต 

  

๑๑) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
       ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 
(๑)  ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร  โดยต้องได้ค่าคะแนน 

เฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
(๒)  ไม่อยู่ระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
(๓)  ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

   มติที่ประชุม   อนุมัติ    
                 ๔.๓.๒  การปรับปรุง... 



๓๒ 
 
   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

              รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้ งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผ่านความเห็นชอบจาก                     
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔  ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔  และมีจ านวนนักศึกษา       
ในหลักสูตร ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา แผนการรับ จ านวนรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

พ้นสภาพ จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ 

๒๕๕๕ ๕๐ ๔๓ ๒๕ ๑๓ ๕ 
๒๕๕๖ ๕๐ ๓๘ - ๑๐ ๒๘ 
๒๕๕๗ ๕๐ ๔๗ - ๑๘ ๒๙ 
๒๕๕๘ ๕๐ ๔๔ - ๒ ๔๒ 
๒๕๕๙ ๕๐ ๔๑ - ๓ ๓๘ 
รวม ๒๕๐ ๒๑๓ ๒๕ ๔๖ ๑๔๒ 
 

ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ (มคอ.๑)  สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

๑) เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม     
(Bachelor of Science Environmental Sanitation) เปลี่ ยนเป็น  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Environmental Science) เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทสิ่งแวดล้อม
ด้านวิทยาศาสตร์ และสถานการณ์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน  

๒) หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาการ 
๓) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสาขา จ านวน ๔ คน และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 

จ านวน ๑ คน ดังนี้ 
 
 
 

ต าแหน่ง… 
 



๓๓ 
 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตาม
สาขา ISSED 

๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา
วิชา 

สัมพันธ ์
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งานวิจัย* ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาติ 

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

๑ นางสาวชิดหทัย เพชรช่วย 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ : การจดัการ
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : วิทยาศาสตร์
สภาวะแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : วิทยาศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

  ๒๕๖๐ - - ๑ - - 
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - ๑ - 
๒๕๕๖ ๑ - - - - 
๒๕๕๕   ๑ ๒ - 

๒ นายณฐพล ทองปลิว 
Doctor of Philosophy : 
Environmental Management 
Master of Science : Environmental 
Science 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

  ๒๕๕๙ - - - ๒ - 
๒๕๕๘ - - - - - 

๒๕๕๗ - - - - - 

๒๕๕๖ - ๑ - - - 

๒๕๕๕ - - - - - 

๓ นางสาวสุพรรณิการ์   ซาเหลา 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

  ๒๕๕๙ - - - ๑ - 
๒๕๕๘ - - - ๑ - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๔ นายรัชวุฒิ โคตรลาค า  
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ : วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

  ๒๕๕๙ ๑ - - ๒ - 
๒๕๕๘ - - - - - 

๒๕๕๗ - - - - - 

๒๕๕๖ - - - - - 

๒๕๕๕ - - - - - 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นารรีัตน์ ไชยคง  
Doctor of Philosophy : Applied 
Biological Sciences  
Master of Science : Postharvest 
and Food Preservation Engineering  
วิทยาศาสตรบัณฑิต : ชีววิทยา 

  ๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - ๑ - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - ๒ - 

๕) ระบบ... 



๓๔ 
 

๕) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
๖) การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน :  ไม่มี 
๗) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

       เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ดังนี้ 

(๑) ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า  

   (๒)  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม 

ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 

(๔)  มีคุณสมบัติ อ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 

๘) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๕๐ คน 
๙) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาเฉลี่ยตลอดระยะเวลา ๕ ปี จ านวน ๕๐,๔๙๒ บาท/คน  
๑๐) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลาแผนการศึกษา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่

เกิน ๘ ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา 
๑๑) โครงสร้างหลักสูตร 

   จ านวนหน่วยกิตแผนการศึกษา ๔ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
 

รายละเอียด จ านวนหน่วยกิต 
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

๑.๑ กลุ่มภาษา ๑๕ หน่วยกิต 
๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    ๖ หน่วยกิต 
๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ     ไม่น้อย

กว่า 
๖ หน่วยกิต 

๑.๔ กลุ่มวิชาเลือก  ๓ หน่วยกิต 
๒) หมวดวิชาเฉพาะ                                                           ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต 

๒.๑ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ   ๔๑ หน่วยกิต 
๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ๔๔ หน่วยกิต 
๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก                                                        ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 

 
    ๑๒) เกณฑ์การส าเร็จ... 



๓๕ 
 
 ๑๒) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๖๑  ดังนี้ 

  ๑) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม                
ตลอดหลักสูตร ๑๓๙ หน่วยกิต โดยต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐ และได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมหมวดวิชาชีพบังคับไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

  ๒) การอนุมัติอนุปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อที่ ๖๑.๔  คือ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา 
ต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้วแต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ หรือเรียนครบหลักสูตรแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๒.๐๐ แต่วิชาเฉพาะไม่ถึง ๒.๐๐ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

      ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตร 
       ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒   

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และมีจ านวนนักศึกษา ในหลักสูตร 
ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา แผนการรับ จ านวนรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

พ้นสภาพ จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ 

๒๕๕๕ ๔๐ - - - - 
๒๕๕๖ ๔๐ ๔๒ - ๑๐ ๓๒ 
๒๕๕๗ ๔๐ ๖๐ - ๑๓ ๔๗ 
๒๕๕๘ ๔๐ ๓๙ - ๑ ๓๘ 
๒๕๕๙ ๔๐ ๕๐ - ๒ ๔๘ 
รวม ๒๐๐ ๑๙๑ - ๒๖ ๑๖๕ 
 

ในการ... 



๓๖ 
 

ในการหลักสูตรปรับปรุงนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.๑) สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

๑) หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาการ 
๒) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ์ 
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งานวิจัย* ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชากา

รระดับชาติ
และนานาชาติ 

น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

๑ ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ ์
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ : ชีววิทยา 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : ชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : ชีววิทยา 

  ๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - ๑ - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ เกษร
บัว 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ : ชีววิทยา 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : ชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : ชีววิทยา 

  ๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๕๘ - - ๑  - 
๒๕๕๗ - - ๒ - - 
๒๕๕๖ - ๑ - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย์ กัณฑ
โชติ  
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ : ชีววิทยา 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : ชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต : ชีววิทยา 

  ๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๕๘ - - ๒ - - 
๒๕๕๗ - ๑ ๑ - - 
๒๕๕๖ - - ๒ - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สภุาพร พรไตร  
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ : วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีศึกษา 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ : วิชาชีพคร ู
วิทยาศาสตรบัณฑิต : ชีววิทยา 

  ๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๕๘ - - ๒ ๕ - 
๒๕๕๗ - - ๔ - ๑ 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - ๑ 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้ว อุดมศิริชาคร  
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : พฤกศาสตร ์

  ๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - ๑ - 



๓๗ 
 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ์ 
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งานวิจัย* ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชากา

รระดับชาติ
และนานาชาติ 

น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

วิทยาศาสตรบัณฑิต : ชีววิทยา ๒๕๕๖ - ๑ - ๑ - 
๒๕๕๕ - - - - - 

 

๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
๕) มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ไม่มี 

  ๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๒ ดังนี้ 

(๑)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทียบเท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ 

(๒) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค า 

พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 

  (๔)  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๗) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๔๐ คน  
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา เฉลี่ยจ านวน ๖๓,๑๑๕ บาท/คน/ป ี
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา  ๑ แผน ดังนี้ 
    - แผนการศึกษา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา 
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิตแผนการศึกษา ๔ ปี ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

กลุ่มภาษา จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    จ านวน ๖ หน่วยกิต 
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  ไม่น้อยกว่า 
เทคโนโลยี และการจัดการ 

๖ หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  จ านวน ๓ หน่วยกิต 



๓๘ 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต 

กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน ๒๙ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๖๓ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ หน่วยกิต 

 

 ๑๑) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังนี้  
   (๑) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม        
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต  

 (๒) ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ  
๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 (๓) ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ  
 (๔) การอนุมัติอนุปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อที่ ๖๑.๔ คือ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชา 

ต่างๆ  ครบตามหลักสูตรแล้วแต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า ๑.๗๕ หรือเรียนครบหลักสูตรแล้ว มีคะแนนเฉลี่ยสะสมมากกว่า ๒.๐๐ แต่วิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
ไม่ถึง ๒.๐๐ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ 
        พอลิเมอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียางและ                    
พอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 

 หลักสูตร… 



๓๙ 
 

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐  และมีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 
ดังนี้ 

 

    

ในการหลักสูตรปรับปรุงนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

๑) เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
ยาง (Bachelor of Science in Rubber Science and Technology) เปลี่ยนเป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ (Bachelor of Science Program in Rubber and Polymer Technology) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี ตลาดแรงงาน บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต โดยบูรณาการระหว่างเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   เพ่ือให้มีเนื้อหา
ครอบคลุมองค์ความรู้ที่บัณฑิตสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้มากขึ้น และรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพอลิเมอร์ของประเทศและประชาคมอาเซียน 

๒) หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาการ 
๓) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสาขา จ านวน ๒ คน และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน      

จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ต าแหน่ง… 

ปีการศึกษา แผนการรับ จ านวนรับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

พ้นสภาพ จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ 

๒๕๕๕ ๓๕ ๒๔ ๑๖ ๕ ๓ 
๒๕๕๖ ๓๕ ๒๔ - ๗ ๑๗ 
๒๕๕๗ ๓๕ ๓๑ - ๗ ๒๔ 
๒๕๕๘ ๓๕ ๒๑ - ๗ ๑๔ 
๒๕๕๙ ๓๕ ๙ - - ๙ 
รวม ๑๗๕ ๑๐๙ ๑๖ ๒๖ ๖๗ 



๔๐ 
 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ - สกุล  
 
 

คุณวุฒิตาม
สาขาISSED 

๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 

ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ ์
สาขา 
วิชา  

พ.ศ. วิจัย ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาติ 

น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

๑ ดร.สราวุธ  ประเสริฐศร ี
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ : วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์          
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพอลิเมอร์                           
วิทยาศาสตรบัณฑิต: เคมี            

  ๒๕๕๙ - - ๓ ๓ - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - ๑ ๑ - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๒ รองศาสตราจารย์ ดร. สายันต์ แสง
สุวรรณ 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ : เคมเีชิงฟิสิกส ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต: เคมี            

  ๒๕๕๙ - -  ๑ - 
๒๕๕๘ - - ๒ ๕ - 
๒๕๕๗ - - ๓  - 
๒๕๕๖ ๑ - ๑  - 
๒๕๕๕ ๑ -   - 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ส าเภา 
Doctor of Philosophy : Chemistry, 
Austria 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : เคมีวิเคราะห ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต : เคม ี

  ๒๕๕๙ - - ๑ ๑ - 
๒๕๕๘ - - ๔ ๑ - 
๒๕๕๗ ๑ ๑ - ๑ - 
๒๕๕๖ - - ๑ - - 
๒๕๕๕ ๒ - ๑ - - 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. นิภาวรรณ  พองพรหม 
Doctor of Philosophy : 
Pharmaceutical Chemistry, Austria 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : เคมีอินทรีย ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต : เคม ี

  ๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - ๓ - 
๒๕๕๖ - - ๒ ๑ - 
๒๕๕๕ ๒ - ๒ ๖ - 

๕ ดร. ศันศนีย์  ศรจีันทร ์
Doctor of Philosophy : Polymer 
Chemistry 
Master of Science : Material 
Science, France  
Bachelor of Science : Chemistry, 
France 

  ๒๕๕๙ - - ๑ - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

 

         ๕)  ระบบ... 



๔๑ 
 

๕)  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
๖)  มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) : ไม่มี 
๗)  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวด ๒ ดังนี้ 

(๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ 
เทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมยาง เคมี  สิ่งทอ หรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาอ่ืนๆ  

(๒)  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม               
ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๓)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 

(๔)  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๕)  กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องสามารถสื่อสารและเขียนภาษาไทยได้ดี หรือผ่านการทดสอบ

ความรู้ความสามารถภาษาไทยตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
๘)  แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๓๕ คน  
๙)  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๑๔,๔๒๖  บาท/คน/ปี 
๑๐)  ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา  
       - แผนการศึกษา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา 
๑๑)  โครงสร้างหลักสูตร 
   จ านวนหน่วยกิตแผนการศึกษา ๔  ปี ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 

 รายละเอียด จ านวนหน่วยกิต 
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ๓๑ หน่วยกิต 
 ๑.๑ กลุ่มภาษา ๑๕ หน่วยกิต 
 ๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์    ๖ หน่วยกิต 
 ๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ๗ หน่วยกิต 
 ๑.๔ กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  ๓ หน่วยกิต 
๒) หมวดวิชาเฉพาะ                                            ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต 
 ๒.๑ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ   ๒๔ หน่วยกิต 
 ๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ๖๗ หน่วยกิต 
 ๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

       ๒.๓.๑ แผนปกติ                                   ไม่น้อยกว่า 
       ๒.๓.๒ แผนสหกิจ                                 ไม่น้อยกว่า 

 
๙ หน่วยกิต 
๘ หน่วยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต 



๔๒ 
 
 ๑๒)  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา : เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ดังนี ้

(๑) นักศึกษาจะต้องเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสร้างที่หลักสูตรก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า  
๑๓๖ หน่วยกิต  

(๒)  ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี    
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๖ หมวดที่ ๗ และหมวดที่ ๘    

(๓)  ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับรวมกับ 
กลุ่มวิชาชีพเลือก  

(๔) การอนุมัติอนุปริญญา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อที่ ๖๑.๔ คือ ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้วแต่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ ๑.๗๕ - ๑.๙๙ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

   ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
                                     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา   คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีจ านวนนักศึกษาคงเหลือ
ในหลักสูตร ดังนี้ 

 

ปีการศึกษา แผนการรับ 
(ตามเล่ม มคอ.๒) 

จ านวนที่รับเข้า 
(ตามจริง) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
พ้นสภาพ 

จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ 

๒๕๕๕ ๔๐ ๔๙ ๑๓ ๒๓ ๑๓ 
๒๕๕๖ ๔๐ ๑๖ ๑ ๘ ๗ 
๒๕๕๗ ๔๐ ๒๙ - ๑๓ ๑๖ 
๒๕๕๘ ๔๐ ๔๓ - ๕ ๓๘ 
๒๕๕๙ ๔๐ ยังไม่แยกสาขา - - - 
รวม ๒๐๐ ๑๓๗ ๑๔ ๔๙ ๗๔ 



๔๓ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ คณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 

ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘         
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี                         
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สรุปสาระส าคัญการปรับปรุง ดังนี้ 
๑) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ 
๒) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน มีคุณวุฒิตรง จ านวน ๓ คน สัมพันธ์กับสาขาวิชา 

ที่เปิดสอน จ านวน ๒ คน ตามระบบ ISSED ๒๐๑๓ ดังนี้ 
 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ ์
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งาน 
วิจัย 
* 

ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาติ 

น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร. 
สุพัฒน์พงษ์  มัตราช 
Doctor of Philosophy : 
Environmental Engineering 
Master of Science : Environmental 
Engineering 
Master of Engineering : 
Environmental Engineering 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรม
โยธา 

  ๒๕๕๙ - - - ๓ - 
๒๕๕๘ - - ๒ ๒ - 
๒๕๕๗ - - - ๑ - 
๒๕๕๖ - - - ๒ - 
๒๕๕๕ ๑ - ๒ - - 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
วิภาดา  สนองราษฎร์  
Doctor of Philosophy : 
Environmental Engineering  
Master of Science : Environmental 
Engineering  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม           

  ๒๕๕๙ - - - ๓ - 
๒๕๕๘ - - - ๑ - 
๒๕๕๗ - - ๕ ๕ - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - ๑ ๔ - 



๔๔ 
 

ที ่ ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ ์
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งาน 
วิจัย 
* 

ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาติ 

น าเสนอในการ
ประชุมวิชาการ  
Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

๓ ดร.อดิศย์สุดา  จ าเรญิสาร  
Doctor of  Philosophy :  Civil and 
Environmental Engineering   
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ : การจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม  

  ๒๕๕๙ - - - ๒ - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

๔ ดร.ถนัดกิจ  ชารรีัตน ์
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ : วิศวกรรมโยธา   
วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ : วิศวกรรม
โยธา 

  ๒๕๕๙ ๑ - - ๕ - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - ๑ - 
๒๕๕๕ - - - ๓ - 

๕ ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน 
Doctor of  Philosophy : Chemical 
Engineering 
Master of Science : Chemical 
Engineering 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมเคม ี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ : ๒๕๕๑ 

  ๒๕๕๙ ๑ - ๑ - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๖ - - - - - 
๒๕๕๕ - - - - - 

 

หมายเหตุ * งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีนั้น 
๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร ระบบทวิภาค  ๑ ปี  แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ ๑๕ สัปดาห์   
๕) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที ่๒ ดังนี้ 

  (๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
   (๒) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง   ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญา                 
ตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก  เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                   (๓) ไม่เคย... 



๔๕ 
 

  (๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา  เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 

  (๔) มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 ๖) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๔๐ คน  

 ๗) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๒๕,๗๓๓ บาท/คน/ปี 
 ๘) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่

เกิน ๘ ปีการศึกษา  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๙) โครงสร้างหลักสูตร 
     จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

กลุ่มภาษา                          จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                          จ านวน    ๖ หน่วยกิต 
กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี              จ านวน 
และการจัดการ 

๖ หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาเลือก                                          ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต 

กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ                                        จ านวน ๓๕ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                          จ านวน ๖๑ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
  ก. กลุ่มรายวิชาตามความสนใจ  
  ข. กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต 

 

  ๑๐) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑  
  ๑๐.๑ การส าเร็จการศึกษา  
   - ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วย             
กิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต  
   - ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
                  - ต้องได้แต้ม… 



๔๖ 
 
   - ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
   - ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญา 
   - ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒ อนุปริญญา มีการให้อนุปริญญาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 

- ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย 
สะสมระหว่าง ๑.๗๕ – ๑.๙๙  
   - ชื่ออนุปริญญาที่ได้รับ อนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
   - ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับอนุปริญญา 
   - ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง : การปรับปรุงแผนการศึกษา 
    ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาค 
    ลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หน้าที่ ๒๗ หมวดที่ ๓ ระบบการจัด
การศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อย่อย ๓.๑.๕ แผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย 
ในส่วนของหมายเหตุ เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการเปิดภาคการศึกษาและการด าเนินการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในปัจจุบัน ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่   
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                         
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแผนการศึกษาในรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่                   
พ.ศ. ๒๕๕๕     
 

    มติที่ประชุม... 



๔๗ 
 
   มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

   ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างการปรับปรุงอาจารย์ประจ า 
      หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๑๔ หลักสูตร 

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา   คณะบริหารศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข                                       
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น 
ทั้งนี้การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

คณะบริหารศาสตร์    
๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓ มี.ค. ๕๕   รอ สกอ. 
รับทราบ 

เนื่องจากอาจารย์จิรภา โสภณ    
ลาป่วย 

๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓ มี.ค. ๕๕   รอ สกอ. 
รับทราบ 

อาจารย์ณรงศักดิ์ ธงอาสา      
ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
โรงแรม  

คณะวิศวกรรมศาสตร์    
๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓ มี.ค. ๕๕ ๕ มี.ค. ๕๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา 
จางศิริกุล เกษียณอายุราชการและ
ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น จ านวน 
๑ คน 

วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๐ ม.ค. ๕๙ รอ สกอ. ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้มีคุณวุฒิที่ตรงสาขา 
จ านวน ๑ คน 
 
 
 



๔๘ 
 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

คณะเภสัชศาสตร ์
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   

สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ค. ๕๕ ๑๗ ก.ค. ๕๖ ปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนดและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ มิ.ย. ๕๙ รอ สกอ. ปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนดและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          

สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๑ มี.ค. ๕๕ ๒๗ ม.ค.๕๙ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๓ คน เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง 

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต              
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓๐ พ.ค. ๕๒ ๒ พ.ย.  ๕๒ ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่นจ านวน 
๑ คน เนื่องจากมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ  

๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ค. ๕๔ ๒๘ มิ.ย.  ๕๖ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๔ คน เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง 

๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๔ ก.ย. ๕๔ ๒๙ มี.ค.  ๕๖ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๒ คน เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง 

๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๑ มี.ค. ๕๕ ๒๐ พ.ค.  ๕๘ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๓ คน เนื่องจากมี
อาจารย์เกษียณอายุราชการและ
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง 

๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ย. ๕๔ ๒ ธ.ค. ๕๖ ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๓ คน เนื่องจากมี



๔๙ 
 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

อาจารย์เกษียณอายุราชการและ
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น
จริง 

๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๐ ม.ค. ๕๙ รอ สกอ. 
รับทราบ 

ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๑ คน เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง 

๘ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๐ ม.ค. ๕๙  รอ สกอ. 
รับทราบ 

ปรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๔ คน เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง 

  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๔ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

  ๔.๓.๘  การปิดหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ 
                                     ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘       
สภามหาวิทยาลัยฯ ได้เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗  
 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) จ านวน ๒ ครั้ง 
 ครั้งที่ ๑  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบการปรับปรุงในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๑  
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ 
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒  
 
 

             ครั้งที่ ๒… 



๕๐ 
 
 ครั้งที่ ๒ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบการปรับปรุงในคราวการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ 
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอเสนอปิดหลักสูตร เนื่องจาก  

๑) จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับเข้า ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า ๓ ปีการศึกษา 
ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘   

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนนักศึกษารับเข้า (คน) ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
๒๕๕๘ ๑ คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ๒/๒๕๖๐ 
๒๕๕๗ - - 
๒๕๕๖ ๑ ๒๕๕๘ 
๒๕๕๕ ๑ ๒๕๕๗ 

 

  ๒) จากการประเมินโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พบว่า หลักสูตรยังไม่มีความจ าเพาะ ขาดจุดเน้นที่ชัดเจน ส่งผลให้เกิด 
การแข่งขันกันระหว่างหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรมีนักศึกษา จ านวน ๑ คน อยู่ชั้นปีที่ ๒ คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม หลักสูตรยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายส าเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ คณะฯ จะไม่รับ
นักศึกษาเพ่ิม ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
  การเสนอขอปิดหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔…   



๕๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
             ๔.๔.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
   การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
    ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
    เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ 

    พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
       นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการ
เจ้าหน้าที่  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  มีมติเห็นชอบกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)  และเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ิมเติม คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการ ตามข้อ ๖(๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘  นั้น 

เพ่ือให้การก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการพิจารณาต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับมติสภามหาวิทยาลัยที่
ก าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เสนอคุณสมบัติเพ่ิมเติมเป็น  ข้อ ๖(๔) แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)                       
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗      
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 “(๔)  เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีผลงานย้อนหลัง ๓ ปี ดังนี้ 

(ก)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑)  เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งได้รับทุนวิจัยจากภายนอกเฉลี่ยปีละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท           

(ห้าแสนบาท)  
๒)  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เมธีวิจัยอาวุโส

หรือได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนการสอนระดับชาติ 
๓)  มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรกอย่างน้อย  

๒ ผลงาน   
๔)  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย/วิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 

         (ข)  กลุ่มสาขา… 



๕๒ 
 

(ข)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑) เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งได้รับทุนวิจัยจากภายนอกเฉลี่ยปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท             

(สามแสนบาท)  
๒)  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เมธีวิจัยอาวุโส

หรือได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนการสอนระดับชาติ 
๓)  มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๒ ผลงาน   
๔)  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย/วิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ 
๕)  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านวิชาชีพ โดยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ             

ที่เก่ียวข้อง   
(ค)  กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๑)  เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งได้รับทุนวิจัย หรือการบริการวิชาการจากภายนอกเฉลี่ยปีละ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)   

๒)  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เมธีวิจัยอาวุโส
หรือได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนการสอนระดับชาติ 

๓)  มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๒ ผลงาน   
๔)  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย/วิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ” 

   

 กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ได้น าสาระส าคัญดังกล่าวมาด าเนินการจัดท าร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  โดยเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบังคับและขอเสนอเพ่ิมเติมสาระส าคัญของข้อบังคับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ความเห็น… 



๕๓ 
 

ความเห็นของสภามหาวิทยาลัย ประเด็นที่กรรมการบริหารงานบุคคล 
ขอเสนอเพิ่มเติม 

(๔)  เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีผลงาน
ย้อนหลัง ๓ ปี ดังนี้ 
 
(ก) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
… 
  ๓) มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
เป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๒ ผลงาน   
 ๔)  มี เครือข่ ายความร่วมมือทางวิจัย/วิชาการ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
 
ข) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
… 
๓)  มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
เป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๒ ผลงาน   
๔) มี เครื อข่ ายความร่ วมมือทางวิ จั ย /วิ ชาการ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๕) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านวิชาชีพ โดยได้รับ
การรับรองจากสภาวิชาชีพที่เก่ียวข้อง   
 
 
 
(ค) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
… 
  ๓) มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
เป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๒ ผลงาน   
 ๔)  มี เครือข่ ายความร่วมมือทางวิจัย/วิชาการ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) เป็นผู้ที่มีศักยภาพด้านวิชาการ และ/หรือมีผลงาน
อย่ า ง ใ ด อย่ า ง ห นึ่ ง  ใ น ร อบส า ม ปี จ นถึ ง วั น สิ้ น
ปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
(ก)  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
... 
 ๓) มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นชื่อแรกหรือ
เป็น Corresponding Author  อย่างน้อย ๒ ผลงาน   
 ๔ )  มี เ ครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิ จั ย /วิ ช าการ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีผลงานวิจัย/
วิชาการร่วมกัน 
(ข) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
... 
๓) มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นชื่อแรกหรือ
เป็น Corresponding Author  อย่างน้อย ๒ ผลงาน 
๔)  มี เ ค รื อข่ า ยคว ามร่ ว มมื อทางวิ จั ย / วิ ช าการ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีผลงานวิจัย/
วิชาการร่วมกัน 
๕) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในวิชาชีพและได้รับการยก
ย่องหรือเชิดชูเกียรติจากองค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานใน
ระดับชาติที่เกี่ยวข้อง    
(ค) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
... 
 ๓) มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และเป็นชื่อแรกหรือ
เป็น Corresponding Author อย่างน้อย ๒ ผลงาน   
 ๔ )  มี เ ครื อข่ ายความร่ วมมื อทางวิ จั ย /วิ ช าการ 
ภายในประเทศและต่างประเทศ และมีผลงานวิจัย/
วิชาการร่วมกัน 

 

              จึงเสนอ... 



๕๔ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ... 

  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ   
 

    ๔.๔.๒  ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ 
      บัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 - ขอถอนเรื่องเพื่อน า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐  ไปปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 

 ๔.๔.๓  การขยายระยะเวลาด าเนินงานของโครงการเสรมิสร้างศักยภาพเกษตรกร 

     ด้านเกษตรอินทรีย ์เพื่อความม่ันคงทางอาหารและปรับตัวต่อการ 

     เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสหภาพยุโรปให้
ด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและปรั บตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยมีระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งสิ้น ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาด าเนินงานในวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

 เนื่องจากเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปประเทศไทย ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เห็นว่าผลการด าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และผลลัพธ์โดยรวมของโครงการในระดับดี แต่เห็นว่าสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จ ากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สนับสนุนให้จัดตั้งตามแผนงานของโครงการเมื่อวันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีคณะกรรมการด าเนินการ                                       
จ านวน ๑๕ คน มีสมาชิกเริ่มต้น จ านวน ๑๐๒ คน ยังต้องการการสนับสนุนจากโครงการอีกระยะหนึ่ง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจรของสหกรณ์ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องมีความยั่งยืน  จึงได้มีการ
ปรึกษาร่วมกันว่าควรขยายระยะเวลาการด าเนินงานอีก ๖ เดือน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบขอขยายระยะเวลาด าเนินการ
โครงการออกไปอีก ๖ เดือน จากวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ จ ากัด และเกษตรกร ให้สามารถส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน                            
โดยการขยายระยะเวลาด าเนินการยังคงกิจกรรมตามแผนงานเดิมและวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สหภาพยุโรป 
 

                   มติที่ประชุม… 



๕๕ 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

  ๔.๔.๔  ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
      ทบทวนกรณีเบี้ยปรับจ านวนสองเท่า กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร 
      ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในกรณี 
      มหาวิทยาลัยเรียกให้ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พร้อมเบี้ยปรับ 
      และดอกเบี้ย และเรียกให้พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้ าประกัน ช าระหนี้ 
      ตามสัญญาค้ าประกัน ภายหลังจากที่ผู้ร้องเรียนได้เกษียณอายุราชการแล้ว  
         มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกร
ปฏิบัติการ)  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
       ๑ .  วั นที่  ๑๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลั ย ได้ มี หนั งสื อแจ้ ง ให้                                        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย จ านวน                                           
๗๑๓,๙๔๖ บาท และเบี้ยปรับอีก ๒ เท่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๑,๘๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปี นับแต่วันผิดนัดถึงจนถึงวันที่จ าเลยที่ ๑ ช าระหนี้ให้แก่โจทก์ครบถ้วน ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  

  ๒. วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ได้มีหนังสือ
เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือขอช าระหนี้เงินกู้ยืม จ านวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยโดยวิธีการหักจากเงินบ านาญ
ที่ได้รับเป็นรายเดือนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท จนกว่าจะครบถ้วนตามจ านวนและของดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่เกิดจากการ
ผิดสัญญาทั้งหมด และอธิการบดีให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

  ๓. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และที่ประชุมได้พิจารณา
แล้วมีมติว่า “เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร มาช าระหนี้จ านวนทั้งหมด 
หากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ประสงค์จะขอผ่อนช าระหนี้ก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระเบียบหรือแนว
ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง แต่หากยังเพิกเฉยไม่มาช าระหนี้หลังจากที่มีหนังสือทวงถามก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป เช่นเดียวกับกรณีผู้ผิดนัดช าระหนี้รายอื่นๆ” 
  ๔. วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ภัทรียา วิสัยจร และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ด าเนินการช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและสัญญาค้ าประกัน 
รวมเงินต้นและเบี้ยปรับเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒,๑๔๑,๘๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อไป นับตั้งแต่
วันผิดนัดจนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอก
กล่าว (ครบก าหนดในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙)  หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะส่งเรื่องให้กับ
ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามสัญญาต่อไป 
  ๕. วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือถึง
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ขอให้พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริง กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียกให้ช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
               เพ่ือการศึกษา… 



๕๖ 
 
เพ่ือการศึกษา พร้อมเบี้ยปรับ และเรียกให้พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้ าประกัน ช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกัน 
ภายหลังจากที่ผู้ร้องเรียนได้เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว โดยเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงและให้ความเห็นเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวกับเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินปลัด
กระทรวงการคลังหรือผู้แทน และผู้ร้องเรียน ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน กรุงเทพมหานคร    
  ๖. วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัยโดยได้รับมอบอ านาจจากนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ และนิติกรปฏิบัติการเจ้าของเรื่อง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจง
และให้ความเห็นเพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว กับเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ                
ผู้ร้องเรียน ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือประกอบการพิจารณา   
 ในการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว นั้น ฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ร้องเรียน มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นเป็นวงกว้าง แต่ไม่อาจหาข้อสรุปหรือแนวทางเป็นที่
ยุติได้ อันเนื่องมาจากเหตุผลของข้อสัญญาและมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา 
วิสัยจร ยังคงยืนยันที่จะผ่อนช าระหนี้เฉพาะต้นเงินโดยขอยกเว้นเบี้ยปรับและดอกเบี้ย อยู่เช่นเดิม จึงท าให้ไม่สามารถตก
ลงกันได้ ทั้งนี้ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้แจ้งว่าจะมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว เพ่ือประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   
  ๗. มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์
ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีว่าต่างคดีปกครองด าเนินการฟ้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ในฐานะ                           
ผู้กู้ยืมเงิน และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้ าประกัน เรียกให้ช าระหนี้เงินจ านวน ๒,๑๔๑ ,๘๓๘ บาท                                                  
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ๘. ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีได้มีหนังสือ ที่ อส ๐๐๓๐/๔๒๗๘                                      
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แจ้งว่า สัญญากู้เงินดังกล่าวมิใช่สัญญากู้เพ่ือไปศึกษาต่อ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรมฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ จึงเป็นสัญญาที่ท าขึ้น
หลังจากผู้กู้ยืมเงินส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศแล้วและได้กลับมาท างานใช้ทุนกับให้ทางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางแพ่งเพราะเป็นสัญญาที่เกิดจากการแสดงเจตนาโดยสมัครใจในฐานะ
เท่าเทียมกันของคู่สัญญา เป็นการกู้ยืมเงินกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กรณีจึงไม่ใช้สัญญาทางปกครอง 
จึงไม่อยู่ในอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) เมื่อหนี้เงินกู้อันเป็นหนี้ประธานไม่ใช่สัญญาทางปกครองแล้ว                                                             
หนี้ค้ าประกันจึงต้องเป็นไปตามหนี้ประธานด้วย จึงมีค าสั่งไม่รับด าเนินคดีและส่งเรื่องและเอกสารต่างๆ                                                         
คืนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือไปด าเนินการทางศาลยุติธรรมต่อไป  
 

         ๙. มหาวิทยาลัย… 



๕๗ 
 
  ๙. มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอความอนุเคราะห์
อัยการจังหวัดอุบลราชธานีจัดพนักงานอัยการว่าต่างคดีแพ่งเพ่ือด าเนินการฟ้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ใน
ฐานะผู้กู้ยืมเงิน และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้ าประกัน เรียกให้ช าระหนี้เงินจ านวน ๒,๑๔๑,๘๓๘ บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก่มหาวิทยาลัย และคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการของอัยการจังหวัด
อุบลราชธานี 
 - ข้อเท็จจริง  

     ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีดังกล่าว สรุปได้ว่า เดิมผู้ร้องเรียนเข้าใจว่าจะมีการแปลง
หนี้เงินกู้ยืมเป็นทุนการศึกษาตามหนังสืออนุมัติของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบราชธานี แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงใน
ภายหลังว่ามิได้เป็นเช่นนั้น ผู้ร้องเรียนจะต้องช าระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าว เมื่อได้รับหนังสือทวงถามจากมหาวิทยาลัยแล้ว        
ผู้ร้องเรียนก็ได้รีบแจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือช าระหนี้ทันทีโดยมิได้บิดพลิ้ว ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยทวงถามให้ผู้ร้องเรียนช าระ
หนี้เสียตั้งแต่ต้น ผู้ร้องเรียนก็ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากเบี้ยปรับและดอกเบี้ยตามหนังสือทวงถาม การที่
มหาวิทยาลัยปล่อยเวลาเนิ่นนานถึง ๑๑ ปี แล้วจึงมาทวงถามให้ผู้ร้องเรียนรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากเบี้ยปรับเป็น
จ านวนสองเท่าและดอกเบี้ยเช่นนี้ จึงไม่เป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียนตามมาตรา ๑๓(๑)(ข) แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง                        
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาทบทวนกรณีเบี้ยปรับจ านวนสองเท่า 
เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียนต่อไป และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยได้เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาผลการวินิจฉัย
ของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพ่ือเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม ๒๕๖๐  และเพ่ือแจ้งผลการพิจารณา
ให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบตามที่ขอมา และอธิการบดีได้มอบหมายให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ
ด าเนินการ  
 - ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
      ๑. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เสนอความเห็นใน
เรื่องดังกล่าวต่ออธิการบดี สรุปได้ว่า   

(๑) การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และ 
แจ้งผลการพิจารณาขอให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนในเรื่องเบี้ยปรับจ านวนสองเท่าดังกล่าวนั้น เป็นการใช้อ านาจตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๓ (๑) (ข) และมาตรา ๓๒ 
ก าหนดให้เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องใดเสร็จแล้ว ให้จัดท ารายงานสรุป
ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขส่งให้หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบหรือพิจารณาด าเนินการต่อไป และมาตรา ๓๓ ก าหนดให้ในกรณีที่
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตาม
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องใดในเวลาอันควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องดังกล่าวไปยัง 
 
 

     นายกรัฐมนตรี… 



๕๘ 
 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ควบคุมหรือก ากับดูแลหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้นเพ่ือให้สั่งการตามควรแก่กรณี และให้รายงานผลการด าเนินการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบโดยไม่ชักช้า  

(๒) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ส านักงานกฎหมายและนิติการได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการของดดอกเบี้ยและ      
เบี้ยปรับรายผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ดังกล่าว และที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติว่า “เห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร มาช าระหนี้จ านวนทั้งหมด หากผู้ช่วยศาสตราจารย์ -            
ภัทรียา วิสัยจร ประสงค์จะขอผ่อนช าระหนี้ก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกระทรวง                     
การคลัง แต่หากยังเพิกเฉยไม่มาช าระหนี้หลังจากที่มีหนังสือทวงถามก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 
เช่นเดียวกับกรณีผู้ผิดนัดช าระหนี้รายอื่นๆ” 

ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้วเห็นว่า  
(๑) เห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐        

เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการวินิจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทวนกรณี เบี้ยปรับจ านวน
สองเท่าดังกล่าว และการที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กับอัยการจังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อ
ศาลจังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือบังคับให้บุคคลทั้งสองช าระหนี้ทั้งหมดให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป  ซึ่งการที่จะพิจารณา                   
ลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  ได้หรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลที่พิจารณาคดี                            
โดยวิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย   

(๒) หากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณา
และมีมติที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวเป็นประการใดแล้ว เห็นสมควรมีหนังสือแจ้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือทราบ
ภายในก าหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือต่อไป (ครบก าหนดวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐) 

๒. อธิการบดีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเห็นของ
ผู้ตรวจการแผ่นในกรณีดังกล่าวต่อไป 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้ 
(๑)  พิจารณาความเห็นของผู้ตรวจการแผ่นดินตามหนังสือส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด่วนที่สุด      

ที่ ผผ ๐๙/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนกรณีการเรียกเบี้ยปรับจ านวน

สองเท่ารายผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และการที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กับส านักงานอัยการจังหวัด

อุบลราชธานีเพ่ือด าเนินการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือบังคับช าระหนี้ตามสัญญาให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ซึ่งการที่จะพิจารณาลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ได้หรือไม่นั้นย่อมข้ึนอยู่กับดุลพินิจของศาลที่

พิจารณาคดีโดยพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย   

  (๒) หากสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมในเรื่องดังกล่าวเป็นประการใดแล้ว 
เห็นสมควรมีหนังสือแจ้งส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพ่ือทราบภายในก าหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือต่อไป  
(ครบก าหนดวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

              มติที่ประชุม...   



๕๙ 
 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามนัยของระเบียบกระทรวงการคลัง  

ว่าด้วย การท าสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การ

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๔  ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการด าเนินการบังคับตามสัญญากับ              

ผู้ผิดสัญญาและผู้ค้ าประกันให้ชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลันจนคดีถึงท่ีสุด   

  ๒. มอบให้ส านักงานกฎหมายและนิติการจัดท าหนังสือแจ้งส านักงาน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ ให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ทีป่รึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาก่อน

เสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในหนังสือ  และแจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ

ภายในก าหนดระยะเวลาต่อไป 
 

   ๔.๔.๕  (ร่าง) รายงานประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๒๕๕๙ 
      นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน  เป็นหน่วยงานในการประสานข้อมูลเพ่ือ
จัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงาน
ประจ าปีของหน่วยงาน เป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน/ส านัก เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป  

กองแผนงานขอน าเสนอ(ร่าง)รายงานประจ าปี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๙  โดยเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนน า  สรุปผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญในรอบ
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ  โครงสร้างการบริหารงาน  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการส่งเสริมของมหาวิทยาลัย   

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  และการด าเนินงานด้านอื่นๆ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เป็นต้น 

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

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

            ที่ประชุม... 



๖๐ 
 
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เพ่ิมเติมหมายเหตุรายละเอียดในตารางที่ ๓๗ ตารางแสดงรายละเอียด
จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ปี ๒๕๕๙  หน้า ๘๑   
  ๒. เห็นควรแก้ไขหน้าที่ ๗๒ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้านการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข สาขาวิชาล าดับที่ ๔ – ๕  ใหม่ แก้ไขเป็น “ล าดับที่ ๔ สาธารณสุขศาสตร์อนามัยชุมชน” และ      
“ล าดับที่ ๕ สาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม”  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๕๙  

และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

    ๔.๔.๖  (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงาน        
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 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            
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมที่คณะกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา  
  ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ร่าง) รายงาน
ประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการโดยเน้นนโยบายที่ส าคัญๆ เพ่ิมเติมการด าเนินงานตาม
นโยบายที่ได้ด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือให้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   

                  มติที่ประชุม... 



๖๑ 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

  

  ๔.๔.๗  การพิจารณาแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ  
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ          
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒           
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ประกอบกับการ
ประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒  ส านักงาน
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น  ที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขปรับปรุงแบบการประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัย  ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแก้ไข แบบการประเมินตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว  
 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                  
แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณา  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  

 ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 

        ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

 ๖.๓  ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  

   อุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๓ ราย ร้องทุกข์ต่อ 

                             คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

              ทั้งนี้… 



๖๒ 
 

 ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ (ลับ) 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 


