
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๖/๒๕๕๙  

วันเสาร์ที่  ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๙   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. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสาววลัยรัตน ์ ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
๑๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๒๐. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
        ผู้ที่ไม่มา... 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เสาวดี  กงเพชร ผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖. นางปียาพัชร  ท านุ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๗. นายสุพจน์  ชาลีพล นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
๘. นายวีรชาติ  หวินค า 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 ง ให้ที่ประชุมทราบ  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๓  ท่าน  ดังนี้  
 

 ๑. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  
   ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ  

   ๓. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
                              

 
 

                ๑.๑.๒  การอนุญาต... 



๓ 
 
  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๓  การประชุมร่วมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           ประธานแจ้ งที่ ป ระชุ ม  ตามที่ น ายกสภามหาวิทยาลั ยและกรรมการ                                               
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เกี่ยวกับการชี้แจงนโยบาย
ของสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๒ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในการประชุมจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  ซึ่งก าหนดให้มีการจัดประชุมร่วมกัน จ านวน ๒ ครั้ง ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คือ ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   และกลุ่มส านัก  และครั้งที่ ๒ จักจัดประชุมในวันที่                       
๖ กันยายน ๒๕๕๙  ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ซึ่งจากการประชุมพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันในครั้งนี้  ท าให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ทราบแผนการด าเนินงานของคณะ และ
ส านัก ต่างๆ รวมทั้งได้ทราบผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง   
 ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้คณะ และส านัก ต่างๆ  จัดท าแผนการด าเนินงานของคณะ และส านัก              
ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเข้ากับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  ต่อไปด้วย 
  

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
  

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
      ๑.๒.๑  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๓)  

         พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                      มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายวี รชาติ  หวินค า                    

นิติกรปฏิบัติการ)  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใช้เป็น

กฎหมายตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  เป็นต้นไป  โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ                   

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  สรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 

            ๑) แก้ไข… 



๔ 
 
  ๑) แก้ไขเพ่ิมเติมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้ง ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๓) มาตรา ๑๗ วรรคสาม เพ่ิมหมวด ๒/๑ คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๑๗/๒ มาตรา ๑๗/๓ มาตรา ๑๗/๔ มาตรา ๑๗/๕ และมาตรา ๑๗/๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ และแก้ไขค าว่า “ก.พ.อ.”  ในหมวด ๘ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์                          
เป็นค าว่า “ก.อ.ร.”) 
 ๒) แก้ไขเพ่ิมเติมการตั้งคณะอนุกรรมการโดยก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖) 
 ๓) แก้ไขถ้อยค าให้สอดคล้องกับระบบการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(แก้ไขค าว่า “เลื่อนขั้นเงินเดือน” และค าว่า “ลดขั้นเงินเดือน” เป็นค าว่า “เลื่อนเงินเดือน” และค าว่า “ลดเงินเดือน”) 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  
           

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙  

      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙   
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้าที่ ๒๑ – ๓๐  “จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ...” 
แก้ไขเป็น “จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ...” และมติที่ประชุม “เห็นชอบ” แก้ไขเป็น 
“อนุมัติ” 
 หน้าที่ ๔๒  บรรทัดที่ ๘  แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ               
(นายวีรชาติ  หวินค า  นิติกรปฏิบัติการ) น าเสนอที่ประชุม...”       
       

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา 

    คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. …. 
     นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๕  
มิถุนายน ๒๕๕๙  ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ... .  ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ                 
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
          ๑. มหาวิทยาลัย… 



๕ 
 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ระบุในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... ให้ชัดเจนว่ากรรมการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่มาจากโรงพยาบาลจะมีเพียง ๑ คน และมหาวิทยาลัยควรแจ้งให้
ทางโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์ทั้งสองแห่งทราบว่าทางโรงพยาบาลจะต้องมาร่วมประชุมเพ่ือเลือก
ผู้แทนที่จะมาเป็นกรรมการฯ ในข้อนี้  โดยให้ระบุในข้อบังคับว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่เป็น
สถาบันสมทบร่วมผลิตแพทย์เห็นชอบร่วมกัน  จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการ 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... ซึ่งระบุว่า “ในกรณีท่ีต าแหน่ง
คณบดีว่างลง  และไม่สามารถสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาการใน
ต าแหน่งคณบดีไปก่อนจนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”  ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรก าหนด
กรอบระยะเวลาของการรักษาการในต าแหน่งคณบดีไว้ ควรให้มีความยืดหยุ่นโดยอาจก าหนดให้ขออนุมัติ                                      
สภามหาวิทยาลัยตามความจ าเป็นและเหมาะสมเป็นครั้งๆ ไป 

๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหา
คณบดีให้ชัดเจน  โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถสรรหาคณบดีได้ตามข้อบังคับที่ก าหนดไว้ 

  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. .... ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของ                                              
สภามหาวิทยาลัย และเมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....  แล้ว มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

    

ล าดับ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 
๑ ข้อ ๔ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือก่อน

ครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี  ไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดี เพื่อท าหน้าที่สรรหาคณบดีตาม
ข้อบังคับนี้ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
     (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานกรรมการ 
     (๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมาย  เป็นกรรมการ 

ข้อ ๔  ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือก่อนครบ
วาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี  ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 
เพ่ือท าหน้าที่สรรหาคณบดีตามข้อบังคับนี้ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 
     (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
ประธานกรรมการ 
     (๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ อธิการบดี
มอบหมาย  เป็นกรรมการ 

 

              ล าดับ... 



๖ 
 
ล าดับ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 

      (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
จ านวน ๒ คน เป็นกรรมการ  
     (๔) ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ 
จ านวน ๑ คน   เป็นกรรมการ 
     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่
เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ จ านวน ๑ คน เป็น
กรรมการ 
     กรรมการตาม (๓) ให้แต่งตั้ งจากผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย
ซึ่งมิใช่คณบดีของวิทยาลัย 
     กรรมการตาม (๔) ให้แต่งตั้งจากประธานสภา
อาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ ที่มิใช่บุคคลากร
สังกัดวิทยาลัย   
     กรรมการตาม (๕) ให้แต่งตั้งจากผู้ที่โรงพยาบาล
เสนอชื่อ 
     ให้รองอธิการบดีที่ดูแลด้านบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุ การคณะกรรมการสรรหา  และอาจมี
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ  
     ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาพ้นจากต าแหน่งใน
ระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เข้าด ารง
ต าแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัย
อาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป จนกว่าการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น 

     (๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  
     (๔) ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ 
จ านวนหนึ่งคน   เป็นกรรมการ 
     (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่
เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ จ านวนหนึ่งคน เป็น
กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารตาม
วรรคหนึ่ง (๓) ให้แต่งตั้งจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณบดีของ
วิทยาลัย 
     กรรมการประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภา
อาจารย์ตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้แต่งตั้งจากประธาน        
สภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ ที่มิใช่บุคคลากร
สังกัดวิทยาลัย    
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของ
โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ตามวรรคหนึ่ง 
(๕) ให้แต่งตั้งจากผู้ที่โรงพยาบาลเสนอชื่อ  ในกรณีท่ี
โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์มีมากกว่าหนึ่ง
แห่ง  ให้โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์
ร่วมกันเสนอชื่อจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
     ให้รองอธิการบดีที่ดูแลงานบริหารงานบุคคลเป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และ ให้อธิการบดี 
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกินสอง
คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ    
ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากต าแหน่งในระหว่าง
การสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่ เข้าด ารง
ต าแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เว้นแต่มีเหตุอัน
สมควร สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรรหา
คณบดีจะเสร็จสิ้น 

 

 

             ล าดับ... 



๗ 
 

 

ล าดับ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 
๒ ข้อ ๕  ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิทยาลัย 
และมีความรู้และทักษะการบริหารจัดการองค์กร  
     (๒) มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและ
วิชาชีพสาขาแพทยศาสตร์  

(๓) มีความสามารถด้านการบริหารงาน 
บุคคล การเงินและการคลัง มีคุณธรรมและจริยธรรม  

(๔) เป็นที่ยอมรับของบุคลากรสังกัดวิทยาลัย 
และโรงพยาบาล 

(๕) คุณลักษณะอ่ืนๆ ตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยก าหนด    
 

ข้อ ๕  ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ต้องมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย  มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาวิทยาลัย  

(๒) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร 
(๓) มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและ 

วิชาชีพสาขาแพทยศาสตร์  
(๔) มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับ 

ของบุคลากรสังกัดวิทยาลัยและโรงพยาบาล 
(๕) ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดี  
(๖) คุณลักษณะอื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัย 

ก าหนด    
      คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ ง (๑) (๒) และ (๓) 
คณะกรรมการสรรหาอาจก าหนดให้ผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งคณบดีจัดท าเป็นรายงานหรือเชิญให้แสดง 
ตนเพ่ือสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาก็ได้   
     คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (๔)  คณะกรรมการ 
สรรหาอาจพิจารณาจากประวัติและผลงานของผู้ถูก
เสนอชื่อ ความคิดเห็นของผู้เสนอชื่อ รวมทั้งข้อมูล
จากแหล่งอื่นท่ีเชื่อถือได้ 
     คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (๕)  คณะกรรมการ 
สรรหาอาจแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นการเฉพาะราย 
หากเห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่ออาจมีพฤติการณ์การกระท า
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   
หรือผิดแบบธรรมเนียม และบรรทัดฐานของสังคมที่
วิญญูชนทั่วไปมีความรังเกียจ หรือท าให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์ของตน หรือหน่วยงาน 

                 
 

              ล าดับ... 



๘ 
 
ล าดับ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 

๓  ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดี  ได้แก่ 
     (๑) บุคลากรสังกัดวิทยาลัย  ซึ่งเป็นข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป
ระดับช านาญงานขึ้นไป ที่ได้รับการประเมินให้ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว 
 
    (๒) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เว้นแต่ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา 
 

ข้อ ๖  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  
ได้แก่ 
     (๑) บุคลากรสังกัดวิทยาลัย  ซึ่งเป็นข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภท
ทั่วไประดับช านาญงานพิเศษขึ้นไป  
     บุคลากรตามวรรคหนึ่งต้องผ่านการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว   

(๒) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เว้นแต่ผู้ที่
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา 

(๓) อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
การเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีตามวรรค
หนึ่ง  มิให้น าไปใช้บังคับกรณีการพิจารณาเพ่ือแต่งตั้ง
คณบดีตามข้อ ๑๒ 

๔    ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
     (๑) จัดให้มีกระบวนการรับฟังด้วยวิธีการส ารวจ
ความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรใน 
     สังกัดวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทางคลินิก 
สภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับศักยภาพของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรค โอกาสในการพัฒนา รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุน
ต่างๆ  
      ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมและจัดท า
รายงานเกี่ยวกับข้อมูลตามวรรคหนึ่งน าเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาในการสรรหา
คณบดี และประกาศให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบไปใน
คราวเดียวกัน 
    (๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ พร้อมทั้ง 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ทราบ
ทั่วกันก่อนการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

    ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการสรรหา ด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
      (๑) จัดให้มีกระบวนการรับฟังด้วยวิธีการส ารวจ
ความเห็นหรือสัมภาษณ์ หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้
ข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของบุคลากรใน 
     สังกัดวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กรรมการบริหารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาทางคลินิก 
สภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับศักยภาพของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อ เช่น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา
อุปสรรค โอกาสในการพัฒนา รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุน
ต่างๆ  
     ให้คณะกรรมการสรรหารวบรวมและจัดท า
รายงานเกี่ยวกับข้อมูลตามวรรคหนึ่ง เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความ
เหมาะสมตามข้อ ๘ และประกาศให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณาเสนอชื่อด้วย   
     (๒) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ พร้อมทั้ง 
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อให้ 
ทราบทั่วกันก่อนการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 



๙ 
 
ล าดับ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 

      (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอชื่อ โดย
ให้ผู้เสนอชื่อสามารถให้ข้อมูล รายละเอียด และเหตุผล
ที่ควรพิจารณาประกอบ 
     (๔) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่
นับความถี่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  
     (๕) คัดเลือกรายชื่อไว้จ านวนหนึ่งและทาบทาม
เพ่ือเสนอชื่อเป็นคณบดี พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลตาม (๑) 
และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องให้ผู้ได้รับการทาบทามทราบ
ด้วย  

การทาบทาม การตอบรับการทาบทาม หรือ
การปฏิเสธการทาบทามตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็น
หนังสือตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
      (๖) คณะกรรมการสรรหาอาจเชิญผู้ที่ตอบรับ
การทาบทามมาสัมภาษณ์ เสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และแนวทางการด าเนินงานเพ่ิมเติมได้ 

     (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอชื่อ 
โดยให้ผู้เสนอชื่อสามารถให้ข้อมูล รายละเอียด และ
เหตุผลที่ควรพิจารณาประกอบ 
     (๔) รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยไม่
นับความถี่ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้
ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  
     (๕) คัดเลือกรายชื่อไว้จ านวนหนึ่งและทาบทาม
เพ่ือเสนอชื่อเป็นคณบดี พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลตาม (๑) 
และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องให้ผู้ได้รับการทาบทามทราบ
ด้วย  

การทาบทาม การตอบรับการทาบทาม หรือ
การปฏิเสธการทาบทามตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็น
หนังสือตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด 
 

๕      ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา
คุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความ
เหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยค านึงถึง
นโยบายของมหาวิทยาลัย และภาระงานของวิทยาลัย
ในช่วงวาระการด ารงต าแหน่งเป็นส าคัญ รวมทั้งให้
แสวงหาข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เช่น รายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติและความประพฤติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษาและการท างาน ชื่อเสียงทางสังคม ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์และการน าเสนอวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
วิธีการด าเนินงานและเป้าหมายในการท างานและ
ข้อพิจารณาอ่ืน ตามที่คณะกรรมการสรรหา
เห็นสมควรประกอบการพิจารณา แล้วใช้ดุลยพินิจ
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่าสอง
ชื่อ พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการ 
พิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

    ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว
คัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสม
จ านวนไม่น้อยกว่าสองชื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีความ
เหมาะสมมีเพียงหนึ่งราย  ก็ให้เสนอชื่อเท่าที่มี  
     ในการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท ารายงานเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนบรายงานเกี่ยวกับ
ข้อมูลตามข้อ ๗ (๑) ประวัติ ผลงาน และเหตุผลอ่ืนๆ 
ที่คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 



๑๐ 
 
ล าดับ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 

      กรณีท่ีมีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งราย 
หรือคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีผู้ที่มี
ความเหมาะสมเพียงหนึ่งรายให้เสนอชื่อเท่าที่มี 
พร้อมประวัติ ผลงาน และเหตุผลประกอบการ
พิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 

 

๖      ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณบดี
จากผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อโดยค าแนะน าของ
อธิการบดี 
     การแต่งตั้งคณบดีตามวรรคหนึ่งเป็นดุลยพินิจของ
สภามหาวิทยาลัย และในกรณีมีเหตุผลอันสมควรเพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยโดย
ค าแนะน าของอธิการบดีมีอ านาจที่จะไม่แต่งตั้งผู้ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมา และหรือก าหนดให้
ด าเนินการอ่ืนใดก็ได้  

     ข้อ ๑๐ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณบดีจากผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อตาม
ค าแนะน าของอธิการบดี 
     ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณบดีเป็นดุลยพินิจของสภา
มหาวิทยาลัย และในกรณีมีเหตุผลอันสมควรเพ่ือ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณารายงานเกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ ๗ (๑)  ประวัติ 
ผลงาน และเหตุผลอ่ืนๆที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ
ครบถ้วนแล้ว สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะไม่แต่งตั้ง
ผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมาก็ได้ 

๗       ข้อ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาได้สรรหา
คณบดีมาแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้ง แต่ไมส่ามารถสรร
หาผู้ที่มีความเหมาะสม สภามหาวิทยาลัยอาจมอบให้
คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้เสาะหาตัวบุคคลที่มีความ
เหมาะสม เพ่ือพิจารณาทาบทาม  แล้วเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยตรง    
      ให้น าความในข้อ ๕ วรรคสอง ข้อ ๘ และ       
ข้อ ๑๐ มาบังคับใช้กับการพิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่
สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีตามวรรคหนึ่งด้วยโดย
อนุโลม 

๘      ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีต าแหน่งคณบดีว่างลง  และไม่
สามารถสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้
ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดี
ไปก่อนจนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน 

     ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ต าแหน่งคณบดีว่างลง  และไม่
สามารถสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้
ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งคณบดี
ไปก่อนจนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน เว้นแต่ในกรณีทีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้ 
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ขยายระยะเวลาแต่งตั้งผู้รักษาการออกไปอีกตาม  



๑๑ 
 
ล าดับ แก้ไขจาก แก้ไขเป็น 

  ความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยให้ขยายระยะเวลาได้
ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน    

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. …. 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....  ดังนี้ 
๑. หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ – ๓  แก้ไขเป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบัน 

ร่วมผลิตแพทย์ตามวรรคหนึ่ง (๕) ให้แต่งตั้งจากผู้ที่โรงพยาบาลเสนอชื่อ ในกรณีที่โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิต
แพทย์มีมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ร่วมกันเสนอชื่อผู้แทนจ านวนหนึ่งคนเป็น
กรรมการ” 

 ๒. หน้าที่ ๓  ข้อ ๑๐ วรรคที่ ๒  แก้ไขเป็น “การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีตามวรรคหนึ่งเป็นดุลยพินิจ 
ของสภามหาวิทยาลัย ...” 

๓. หน้าที่ ๔  ข้อ ๑๒ วรรคที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ ตัดค าว่า “วรรคสอง” ออก 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบใหอ้อกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ....  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วจัดส่ง
ให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
      ๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ 

        รายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณี 
      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
กิจการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขออนุมัติปรับ

แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้คงเหลือใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๗,๐๐๔,๔๕๕.๙๖ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) 

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีในรูปแบบสมดุล คือ ประมาณการ 

         รายรับสมดุล… 



๑๒ 
 
รายรับสมดุลกับประมาณการรายจ่าย ดังนั้น ในการจัดท าประมาณการรายจ่ายในคราวแรก วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุขจึงประมาณการรายจ่ายในรายการที่มีความจ าเป็นและรายการที่เป็นรายจ่ายพ้ืนฐาน เช่น ค่าจ้าง

พนักงาน การสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น ท าให้มีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ไม่

สามารถประมาณการในแผนงบประมาณรายจ่ายในคราวแรกได้ 

 แต่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความจ าเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่ต้องใช้งบประมาณ
เพ่ือด าเนินการต่างๆ เช่น คืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย การสมทบค่าก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง  ค่าจ้างเหมาควบคุม
งานก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ เป็นต้น  และเมื่อมีการตรวจสอบเงินรายได้คงเหลือสะสมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามีจ านวนเงินคงเหลือที่เพียงพอที่จะน ามาตั้งประมาณการรายจ่ายเพ่ิมเติม ดังนั้น 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ซึ่งแสดงภาครายรับและภาครายจ่าย ดังนี้ 

ภาครายรับ 

กิจกรรม/โครงการ จ านวนเงิน 

๑. โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ๖,๙๖๒,๓๑๔.๔๓ 

๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาลศูนย์พัฒนาเด็ก (เงินรายได้จากศูนย์

พัฒนาเด็ก) 

๕๖๘,๖๑๙.๕๐ 

๓. โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา ๓,๐๗๐,๖๐๐.๐๐ 

๔. โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน (เงินรายได้จากอาคารผู้ป่วยนอก OPD) ๒,๕๗๑,๔๑๑.๐๒ 

๕. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน (เงินรายได้อ่ืนๆ) ๓,๘๓๑,๕๑๑.๐๑ 

รวม ๑๗,๐๐๔,๔๕๕.๙๖ 

 

ภาครายจ่าย 
กิจกรรม/โครงการ ภาครายจ่าย เหตุผลความจ าเป็น 

๑. โครงการคืนเงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย 

๔,๖๕๐,๙๑๔.๙๕ เพ่ือใช้คืนเงินทุนส ารองให้กับมหาวิทยาลัย 

๒. โครงการสมทบค่าสิ่งก่อสร้าง
อาคารจ่ายกลาง 

๖,๒๖๒,๕๐๐.๐๐ เพ่ือสมทบค่าก่อสร้างอาคารจ่ายกลางตาม
สัดส่วนที่ส านักงบประมาณก าหนด 

๓. โครงการค่าจ้างเหมาควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและ
วิจัยทางการแพทย์ 

๒๑๗,๐๓๐.๐๐ เพ่ือเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 



๑๓ 
 

กิจกรรม/โครงการ ภาครายจ่าย เหตุผลความจ าเป็น 

๔. โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา ๓,๐๗๐,๖๐๐.๐๐ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของนักศึกษา 

๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

   ๕.๑ ครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็ก     

   ๕.๒ ครุภัณฑ์เพ่ือส าหรับอาคาร

ผู้ป่วยนอก  

 

๘๙,๐๐๐.๐๐ 

 

๑๕๔,๖๘๐.๐๐ 

 

เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ช ารุด 

 

เพ่ือรองรับการให้บริการรักษาพยาบาล 

๖. โครงการค่าใช้จ่ายค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเครือข่าย  

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
นักศึกษาท่ีขึ้นสิทธิประกันสุขภาพกับวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ แต่ต้องส่งต่อเพ่ือไปรับการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอื่น 

๗. โครงการจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา
และวัสดุอ่ืนๆ  

๗๑๕,๑๑๒.๐๓ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเวชภัณฑ์ยาเพื่อการ
ให้บริการรักษาพยาบาล 

๘. โครงการค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
สายไฟเบอร์ออฟติก  

๖๕,๐๐๐.๐๐ เพ่ือปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
อาคารผู้ป่วยนอกเพ่ือรองรับการให้บริการ
รักษาพยาบาล 

๙.  โครงการจ้างเหมาออกแบบ
ตกแต่งภายในอาคารผู้ป่วยใน 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือรองรับการเปิดให้บริการรักษาสุขภาพที่
อาคารผู้ป่วยในที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุง
อาคาร 

๑๐. โครงการส่งเสริมการดูแลเด็ก
และพัฒนาการเด็ก 

๔๗๙,๖๑๙.๕๐ - ส่งเสริมการพัฒนาการเด็กทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 
- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็ก 
- เพ่ือดูแลสภาพอาคารให้มีความเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

รวม ๑๗,๐๐๔,๔๕๕.๙๖  

  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ และขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จ านวนทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๔,๔๕๕.๙๖ บาท (สิบเจ็ดล้านสี่พันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) 
 

            ที่ประชุม… 



๑๔ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จากรายการค่าใช้จ่ายประจ า  หรือ

รายจ่ายที่ต้องตั้งจ่ายตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือรายจ่ายตามพันธกรณี/เงื่อนไขข้อตกลง ซึ่งจะเป็นรายการค่าใช้จ่ายที่

มีความส าคัญในล าดับแรก เพื่อตั้งเป็นงบประมาณรายจ่าย แล้วจึงพิจารณาปรับลดงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายอื่น

ใดที่มีความส าคัญน้อยกว่า เพ่ือให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายสมดุลกับภาครายรับ ทั้งนี้ หากมีรายการค่าใช้จ่ายที่

จ าเป็น และต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก เช่น การสมทบค่าก่อสร้าง เป็นต้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาน าเงินทุน

ส ารองของคณะหรือของมหาวิทยาลัยมาตั้งสมทบเป็นงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลได้   
 

  มติที่ประชุม อนุมัติใหใ้ช้เงินรายได้คงเหลือ  และอนุมัติให้ปรับแผนงบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                        
จ านวนทั้งสิ้น ๑๗,๐๐๔,๔๕๕.๙๖ บาท  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

       ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

       ๔.๑.๒.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบ 
           อัตราก าลังของบุคลากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

        นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและ                          
วิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ                   
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  มีมติให้กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการเสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๔ ปี ตามความในข้อ ๔ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๗  ซึ่งได้ก าหนด “ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความ
เห็นชอบของ สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลัง ๔ ปี โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ความ
ต้องการคณาจารย์เป็นรายวิชาที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็น                         
รายสาขาวิชาเป็นรายปี” 

กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการจึงได้เสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา ในการนี้อธิการบดีได้
เห็นชอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเกษียณอายุราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) โดยคณะกรรมการฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาแนวทางด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า 

 

     ความในข้อ ๘... 



๑๕ 
 

ความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดกรอบอัตราก าลังไว้เพียง ๒ เรื่อง คือ 

๑. กรอบอัตราก าลังส าหรับอัตราใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 
๒. กรอบอัตราก าลังส าหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการแต่งตั้งบุคคล 

แตค่วามในข้อ ๔ แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ก าหนดไว้ว่า “ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ                     
สภามหาวิทยาลัยจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ ๔ ปี โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ความต้องการ
คณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็น                                          
รายสาขาวิชาเป็นรายปี”   

ดังนั้น คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของอัตราข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะเกษียณอายุราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)  จึงมีมติให้กองการเจ้าหน้าที่                                                    
ในฐานะฝ่ายเลขานุการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กองการเจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   ในการนี้ ก.บ.บ. ได้พิจารณา
เห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้ 

ข้อบังคับฯ เดิม ข้อบังคับฯ ที่เสนอขอปรับแก้ไข 
ข้อ ๘ การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ก าหนดได้ ดังนี้ 
(๑) กรอบอัตราก าลังส าหรับอัตราใหม่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 
(๒) กรอบอัตราก าลัง ส าหรับการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย  
 

ข้อ ๘ การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ก าหนดได้ดังนี้ 
(๑) กรอบอัตราก าลังส าหรับอัตราใหม่ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 
(๒) กรอบอัตราก าลังส าหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
(๓) กรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ 

 - ข้อ ๑๕/๑ 
การก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการ
ของข้ า ร าชการพล เ รื อน ในสถาบั น อุดมศึ กษาที่
เกษียณอายุราชการให้ใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนด 
(๒) ความต้องการและความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยด้าน
การผลิตบัณฑิตและการวิจัยเป็นรายสาขาวิชา โดยให้



๑๖ 
 

ข้อบังคับฯ เดิม ข้อบังคับฯ ที่เสนอขอปรับแก้ไข 
พิจารณาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และสาขาวิชา สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  เกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา  และผลการ
ประเมินอื่นๆ ที่เก่ียวกับงานวิจัย 
(๓) อ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองค าขอก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ดังนี้ 
(๑) กรอบอัตราก าลังของระดับที่สู งขึ้นต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับต าแหน่งเชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ 
(๒) กรอบอัตราก าลังอัตราใหม่เพ่ิมเติมในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ 
(๓) ปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในทุกรอบสองปี ให้ เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ พิจารณา
กลั่นกรองค าขอก าหนดกรอบอัตราก าลัง เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ  ดังนี้ 
(๑) กรอบอัตราก าลังอัตราใหม่เพ่ิมเติมในแต่ละรอบ
ปีงบประมาณ 
(๒) กรอบอัตราก าลังของระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งประเภท
วิชาการ ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ระดับต าแหน่งเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 
(๓) กรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุ
ราชการ 
(๔) การทบทวนกรอบอัตราก าลังตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) 
และ (๓) ทุกรอบสองปี ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย            
การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่ าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย            
การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ๔.๑.๒.๒  การก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรระยะ ๔ ปี 
      (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 

        นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและ                  
วิเทศสัมพันธ์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ก าหนดไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับเงินเดือน
ของต าแหน่ง และจ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้ง 

 

               ภาระหน้าที…่ 



๑๗ 
 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง” ประกอบกับความในข้อ ๔ ของประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดไว้ว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ ๔ ปี โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์
ความต้องการคณาจารย์เป็นรายสาขาวิชาที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการ
เป็นรายสาขาวิชาเป็นรายปี”นั้น  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในการก าหนดกรอบ
อัตราก าลัง ดังนี้ 

ข้อ ๖ ให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากรไว้คราวละสี่ปี โดยต้องค านึงถึงความ
มีประสิทธิภาพ ความประหยัด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยใช้กรอบอัตราก าลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วตามข้อ ๖ เป็นหลักในการ
จัดท างบประมาณประจ าปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณของปีที่สี่ หากยังมีกรอบอัตราก าลังที่เหลืออยู่ ให้ถือว่ากรอบ
อัตราก าลังนั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้คงกรอบอัตราที่เหลืออยู่ไว้ 

ข้อ ๘ การก าหนดกรอบอัตราก าลังให้ก าหนดได้ดังนี้ 
๑) กรอบอัตราก าลังส าหรับอัตราใหม่ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 
๒) กรอบอัตราก าลังส าหรับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
๓) กรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่

เกษียณอายุราชการ 
ข้อ ๙ วัตถุประสงค์ในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง   
๑) เพ่ือก าหนดจ านวนบุคลากรที่พึงมีในส่วนราชการ จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง 

คุณวุฒิและระดับของต าแหน่งให้สัมพันธ์กับโครงสร้างและภารกิจหลักของส่วนราชการ ตลอดจนสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 

๒) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรประจ าปี และแผนพัฒนา
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๓) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการเพ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลังข องส่วนราชการโดย
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้น ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองค าขอกรอบอัตราก าลัง โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ 

          (๑) กรอบอัตรา… 



๑๘ 
 

(๑)  กรอบอัตราก าลังอัตราใหม่เพ่ิมเติมในแต่ละรอบปีงบประมาณเฉพาะกรอบอัตราก าลังอัตราใหม่
ของบุคลากรประเภทวิชาการ  

(๒)  กรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะน าเสนอค าขอการก าหนดกรอบอัตราก าลังต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

(๑)  กรอบอัตราก าลังอัตราใหม่ของบุคลากรประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญ
เฉพาะ  

(๒)  กรอบอัตราก าลังของระดับที่สูงขึ้นต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
๑. กรอบอัตราก าลังอัตราใหม่เพิ่มเติมในแต่ละรอบปีงบประมาณ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ –  

๒๕๖๒) ของบุคลากรประเภทวิชาการ  
             ๑.๑ ขอคงกรอบอัตราบุคลากรประเภทวิชาการท่ีเหลืออยู่ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน  

๑๐๙ อัตรา โดยด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยใช้กรอบอัตราก าลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วตามข้อ ๖ เป็นหลักใน
การจัดท างบประมาณประจ าปี เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณของปีที่สี่ หากยังมีกรอบอัตราก าลังที่เหลืออยู่ ให้ถือว่ากรอบ
อัตราก าลังนั้นเป็นอันยกเลิก เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติให้คงกรอบอัตราที่เหลืออยู่ไว้ 

ข้อ ๒๓ การบริหารกรอบอัตราก าลังเป็นอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  

วิธีการด าเนินงาน 
๑. ส่วนราชการที่มีจ านวนบุคลากรประเภทวิชาการมากกว่าจ านวนที่พึงมีตามเกณฑ์ฯ                       

(ตารางที่ ๓) เมื่อส่วนราชการมีอัตราว่าง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ การลาออก โอนย้าย หรือเสียชีวิต ให้
ด าเนินการดังนี้ 

 ๑.๑  ส่ วนราชการที่ มีบุคลากรประ เภทวิ ช าการที่ เ ป็ นพนั กงานมหาวิทยาลั ย  
(เงินรายได้) ให้คงกรอบอัตราก าลังไว้ที่ส่วนราชการ เพ่ือใช้ส าหรับการเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง จาก
พนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยการด าเนินการดังกล่าวจะไม่ท าให้จ านวน
อัตราก าลังเพ่ิมข้ึน  

 ทั้งนี้ ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง การเปลี่ยนหมวดงบประมาณ
ในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

          ๑.๒ ส่วนราชการ… 



๑๙ 
 

 ๑.๒ ส่ วนราชการที่ ไ ม่ มีบุคลากรประเภทวิชาการที่ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินรายได้) ให้น ากรอบอัตราก าลังมารวมไว้ในระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือใช้ในการบริหารตามความจ าเป็นของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่ หรือการเพิ่มจ านวนรับนักศึกษา  

ทั้งนี้ ด าเนินการตามข้อ ๒๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ก าหนดว่า “การบริหารกรอบอัตราก าลังเป็นอ านาจหน้าที่ของ
อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล” 

๒. ส่วนราชการที่มีจ านวนบุคลากรประเภทวิชาการน้อยกว่าจ านวนที่พึงมีตามเกณฑ์ฯ         
(ตารางที่ ๓) เมื่อส่วนราชการมีอัตราว่าง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ การลาออก โอนย้าย หรือเสียชีวิต ให้คง
กรอบอัตราก าลังไว้ที่ส่วนราชการ เพ่ือใช้ส าหรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ                   
(อัตราใหม่) 

๓. กรอบอัตรานักเรียนทุนประเภทบุคคลทั่วไป ให้คงกรอบอัตราก าลังนั้นไว้ที่ส่วนราชการ  
เพ่ือรองรับการบรรจุนักเรียนทุนเมื่อส าเร็จการศึกษา  

๔. กรอบอัตรานักเรียนทุนประเภทอาจารย์ ให้คงกรอบอัตราก าลังนั้นไว้ที่ส่วนราชการ                          
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนประเภทหมวดเงินจากเงินรายได้ เป็น เงินงบประมาณ เมื่อพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ที่
เป็นนักเรียนทุนประเภทอาจารย์ส าเร็จการศึกษา 

การบริหารกรอบอัตราก าลังบุคลากรประเภทวิชาการที่คงเหลืออยู่  
มหาวิทยาลัยบริหารกรอบอัตราก าลังบุคลากรประเภทวิชาการที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๕๙ รวมจ านวน ๑๐๙ อัตรา ดังนี้ 
๑. กรอบอัตราก าลังอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) คงไว้ที่ส่วนราชการ เพ่ือใช้ส าหรับ

การเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้าง จากพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน  ๒๓ อัตรา 

๒. กรอบอัตราก าลังที่น ามารวมไว้ในระดับมหาวิทยาลัย          จ านวน ๑๕ อัตรา  
 ๒.๑ อัตราข้าราชการ จ านวน   ๖ อัตรา  
 ๒.๒ อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จ านวน   ๙ อัตรา 

๓. กรอบอัตราก าลังคงไว้ที่ส่วนราชการ เพ่ือใช้ส าหรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ (อัตราใหม่) จ านวน ๔๕ อัตรา ดังนี้ 

๓.๑ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) จ านวน   ๒๒ อัตรา 
  ๓.๒ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จ านวน   ๒๓ อัตรา 

๔.  กรอบอัตรานักเรียนทุนประเภทบุคคลทั่วไป จ านวน   ๑๙ อัตรา  
๕. กรอบอัตรานักเรียนทุนประเภทอาจารย์ จ านวน    ๗ อัตรา 
 

 
 
     การบริหาร... 



๒๐ 
 

การบริหารกรอบอัตราก าลังบุคลากรประเภทวิชาการทีค่งเหลืออยู่อัตราตามข้อ ๑ และข้อ ๓ – ๕  
แยกตามส่วนราชการ ดังนี้ 

 

ส่วนราชการ 

กรอบอัตราก าลัง
ส าหรับเปลีย่น
ประเภทหมวด
งบประมาณ 
ในการจ้าง 

เงินงบประมาณ 

กรอบอัตราก าลังส าหรบัการบรรจุ
พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราใหม ่

กรอบ
อัตราก าลัง

ส าหรับนักเรยีน
ทุนประเภท
บุคคลทั่วไป 

กรอบอัตราก าลัง
ส าหรับนักเรยีน

ทุนประเภท
อาจารย ์

เงินงบประมาณ 

รวม 
เงิน

งบประมาณ 
เงินรายได ้ รวม 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ ๔ - - - ๓ - ๗ 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒ - - - ๔ - ๖ 

๓. คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ 

๑ - - - - - ๑ 

๔. คณะเภสัชศาสตร ์ ๐ ๔ - ๔ ๑๐ - ๑๔ 

๕. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
   ๕.๑ กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ 

๔ ๑๘ - ๑๘ - - ๒๒ 

๖. คณะพยาบาลศาสตร์ - - ๗ ๗ - - ๗ 

๗. คณะศิลปศาสตร์ ๔ - ๒ ๒ ๑ - ๗ 

๘. คณะบริหารศาสตร์ ๖ - ๑๔ ๑๔ - - ๒๐ 

๙. คณะนิติศาสตร์ - - - - - - ๐ 

๑๐. คณะรัฐศาสตร์ ๒ - - - ๑ ๗ ๑๐ 

ผลรวมทั้งหมด ๒๓ ๒๒ ๒๓ ๔๕ ๑๙ ๗ ๙๔ 

 

 

๑ . ๒  ก ร อ บ อั ต ร า บุ ค ล า ก ร ป ร ะ เ ภ ท วิ ช า ก า ร ที่ จ ะ เ ก ษี ย ณ อ า ยุ ใ น ร ะ ย ะ  
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) จ านวน ๒๕ อัตรา โดยเป็นอัตราข้าราชการ ๑๙ อัตรา และอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได้) ๓ อัตรา ให้น ามารวมไว้ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการบริหารตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย         
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ และอัตราข้าราชการ ๓ อัตรา ก าหนดเป็นกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  นอกจากนี้ หากภายในปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ มีบุคลากรประเภทวิชาการลาออก โอนย้าย หรือด้วยเหตุอ่ืน ๆ ที่ท าให้กรอบอัตราว่างลง ให้น า
กรอบอัตราก าลังดังกล่าวมารวมไว้ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการบริหารตามความจ าเป็นของมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  

และให้ด าเนินการตามข้อ ๒๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบ
อัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ก าหนดว่า “การบริหารกรอบอัตราก าลังเป็นอ านาจหน้าที่
ของอธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล” 

 
 

          ๑.๓ ขอก าหนด… 



๒๑ 
 

๑.๓ ขอก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) ของต าแหน่งบุคลากร
ประเภทวิชาการ 

 วิธีการด าเนินงาน 
๑.  ส่วนราชการที่มีจ านวนบุคลากรประเภทวิชาการน้อยกว่าจ านวนที่พึงมีตามเกณฑ์ฯ ให้

ก าหนดกรอบอัตราก าลังเพิ่ม เพ่ือใช้ส าหรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ (อัตราใหม่) 
๒.  ส่วนราชการที่มีจ านวนบุคลากรประเภทวิชาการมากกว่าจ านวนที่พึงมีตามเกณฑ์ฯ แต่ส่วน

ราชการมีแผนการรับนักศึกษาตามหลักสูตรใหม่ หรือเพ่ิมจ านวนการรับนักศึกษา ให้ก าหนดกรอบอัตราก าลังเพ่ิม เพื่อ
ใช้ส าหรับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งประเภทวิชาการ (อัตราใหม่) ตามความจ าเป็น 
 

 การขอก าหนดกรอบอัตราก าลังใหม่ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) ของต าแหน่งบุคลากร
ประเภทวิชาการ แยกตามส่วนราชการ ดังนี้ 

คณะ 
อัตรา
เดิม 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ รวม 

๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

      

๑.๑ สาขาแพทยศาสตร์ ๖๑ - ๓ ๑๐ ๑๔ ๒๗ 

๑.๑.๑ ต าแหน่งอาจารย์ 
(ปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาแพทยศาสตร์) 

 - ๓ - -  ๓ 

๑.๑.๒ ต าแหน่งอาจารย์ 
(ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์สาขาแพทยศาสตร์) 

 - - ๑๐ ๑๔ ๒๔ 

๑.๒ สาขาสาธารณสุขศาสตร์       
ต าแหน่งอาจารย์ ๒๐ - ๖ ๒ ๒ ๑๐ 

๒. คณะศิลปศาสตร์       
ต าแหน่งอาจารย์ ๑๒๒ - ๓ ๔ - ๗ 
๓. คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ 

      

ต าแหน่งอาจารย์ 
(ปฏิบัติงานในกลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์) 

๖ - ๓ ๕ ๕ ๑๓ 

รวม ๒๐๙ - ๑๕ ๒๑ ๒๑ ๕๗ 

 
๒ กรอบอัตรา... 



๒๒ 
 

๒ กรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่
เกษียณอายุราชการ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 

หลักเกณฑ์ 
๑. หลักเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราส าหรับการต่อเวลาราชการ 

๑.๑ หลักเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ก าหนด 
 ๑.๒ ความต้องการและความจ าเป็นของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเป็น                

รายสาขาวิชา โดยให้พิจารณาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา สัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา 
และผลการประเมินอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการวิจัย 

 ๑.๓ อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ต่อเวลาราชการ 

๒.๑ สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าต้องเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายใน  

๒.๒ ต้องสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ด้านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย  ดังต่อไปนี้ 

๒.๒.๑ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๒.๒ อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๒.๒.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒.๒.๔ ผลงานวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
๒.๒.๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

 ๒.๓ ข้อจ ากัดในการหาอาจารย์มาทดแทนในสาขาวิชา 
 ๒.๔ จ านวนของผู้เกษียณอายุราชการในระยะ ๔ ปี ที่มีคุณสมบัติที่จะต่อเวลาราชการตาม

หลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

วิธีการด าเนินงาน  
๑. พิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าในระยะ ๔ ปี        

(๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 
๒. พิจารณาข้อมูลข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในระยะ ๔ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) 
๓. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย                              

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  
๔. ให้น าข้อมูลตามข้อ ๑ – ๓ มาวิเคราะห์ความต้องการคณาจารย์ต่อเวลาราชการและการก าหนด

จ านวนผู้ที่จะรับการต่อเวลาราชการตามความต้องการเป็นรายสาขาวิชาและรายปี 
 
 
              การก าหนด... 



๒๓ 
 

การก าหนดจ านวนผู้ที่จะรับการต่อเวลาราชการตามความต้องการเป็นรายสาขาวิชาและรายปี  
 

คณะ/สาขาวิชา 
ปี 

๒๕๕๙ 
ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
เหตุผล 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
- สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ 

 

 
- 
 

 
- 
 

 
๑ 
 

 
- 
 

 
เ พ่ือรักษาคุณภาพทางต าแหน่ง
วิชาการและเพ่ือพัฒนาผลงานด้าน
วิชาการและงานวิจัยตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ  

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะเภสัชศาสตร์ 
- สาขาเภสัชศาสตร์ 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
เ พ่ือรักษาคุณภาพทางต าแหน่ง
วิชาการและเพ่ือพัฒนาผลงานด้าน
วิชาการและงานวิจัยตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพและตามเกณฑ์
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาของสภาวิชาชีพ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ 
- สาขามนุษยศาสตร ์

 
- 

 
- 

 
๑ 

 
- 

 
- เพ่ือรักษาคุณภาพทางต าแหน่ง
วิชาการและเพ่ือพัฒนาผลงานด้าน
วิชาการและงานวิจัยตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ 
- เน้นงานวิจัยด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมในพ้ืนที่ซึ่งสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

รวม - ๑ ๒ -  
 

๓. คุณสมบัติของคณาจารย์ท่ีต้องการเป็นรายสาขาเป็นรายปี 
      ผู้ที่จะรับการต่อเวลาราชการต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และมีผลงานย้อนหลัง ๓ ปี 
ดังนี้ 

๓.๑ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ๓.๑.๑ เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งได้รับทุนวิจัยจากภายนอกเฉลี่ยปีละ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท  
          ๓.๑.๒ มีชื่อเสียง… 



๒๔ 
 

 ๓.๑.๒ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เมธีวิจัยอาวุโส
หรือได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนการสอนระดับชาติ 

 ๓.๑.๓ มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรกอย่างน้อย  
๒ ผลงาน   

 ๓.๑.๔ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย/วิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓.๒ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
 ๓.๒.๑  เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งได้รับทุนวิจัยจากภายนอกเฉลี่ยปีละ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  
 ๓.๒.๒  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เมธีวิ จัยอาวุโส

หรือได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนการสอนระดับชาติ 
 ๓.๒.๓  มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๒ ผลงาน   
 ๓.๒.๔  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย/วิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๓.๒.๕  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านวิชาชีพ โดยได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพที่

เกี่ยวข้อง   
๓.๓ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    
 ๓.๓.๑  เป็นหัวหน้าโครงการซึ่งได้รับทุนวิจัย หรือการบริการวิชาการจากภายนอก                                 

เฉลี่ยปีละ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท   
 ๓.๓.๒  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เช่น เมธีวิจัยอาวุโส

หรือได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนการสอนระดับชาติ 
 ๓.๓.๓  มีผลงานวิจัย/วิชาการ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นชื่อแรกอย่างน้อย ๒ ผลงาน   
 ๓.๓.๔  มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย/วิชาการ ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดเป้าหมายการรับจ านวนนักศึกษาให้ชัดเจน  เพ่ือมหาวิทยาลัย

จะได้เห็นภาพรวมในการพิจารณากรอบอัตราก าลังของจ านวนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา  และสิ่งส าคัญมหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาเกี่ยวกับจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนของแต่ละคณะไม่ควรมีการเปิดหลักสูตรจ านวนมากเกินไป   

  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังอาจารย์เพ่ือเตรียมพร้อมในการรองรับกลุ่ม

นักศึกษาที่ได้รับทุนจากโครงการต่างๆ เช่น ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) และโครงการโอลิมปิกวิชาการและดาราศาสตร์โอลิมปิก เป็นต้น 

 ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มีจุดเด่นเป็นที่ต้องการของนักศึกษา   

 ๔. ส าหรับคณะที่มีอาจารย์เกินกว่าค่า FTES  เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ                         

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ควรวางแผนพัฒนางานอื่นท่ีนอกเหนือจากการเรียนการสอนเพ่ือหารายได้เข้าคณะ 
 

 

                มติที่ประชุม... 



๒๕ 
 
  มติที่ประชุม อนุมัติ  กรอบอัตราก าลังอัตราใหม่เพิ่มเติมในแต่ละรอบปีงบประมาณ 

ระยะ ๔ ปี(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ของบุคลากรประเภทวิชาการ  และกรอบอัตราก าลังส าหรับการต่อเวลา

ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)

และเห็นชอบคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นรายสาขาเป็นรายปี  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ                           

ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

         ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขของ   
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม จะครบวาระ การด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙             
ซึ่งตามข้อ ๑๐ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณบดีส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย” ดังนั้น การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงต้องด าเนินการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                           
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตามข้อ ๔ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือก่อนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งของคณบดีไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และด าเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๗ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี  จึงเสนอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
     อธิการบดี 
 
 

                                                                                        ๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ...   



๒๖ 
 
 ๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
 ๔. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการ 
     คณบดีคณะนิติศาสตร์  
 ๕. ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ 
 ๖. นายแพทย์เศวต  ศรีศิริ กรรมการ 
     ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
     โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
  

   ๔.๒.๒  ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา  
      ๒๕๕๗  จ านวน ๓ คน 

     รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ที่ขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่  ๑๒ ข้อที่ ๕๐ แห่งข้อบังคับฯ                                                     
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ าหลักสูตรสังกัดของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ การน าเสนอขออนุมัติอนุปริญญา
ล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษามีหนี้สินค้างช าระกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันทั้งสามได้ช าระหนี้สินดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสังกัดดังนี ้

๑. คณะนิติศาสตร์ จ านวน  ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  นิติศาสตร์ จ านวน ๓ คน 

 

ซึ่งรายละเอียดอื่นๆ ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  นางสาวจุฬาวิณี สังกะเพศ รหัสประจ าตัว ๕๐๒๑๐๕๘๙ นายไตรรัตน์ สุค าภา รหัสประจ าตัว 
๕๐๒๑๕๖๑๒ และนายนิติ  ศรีจันทร์ รหัสประจ าตัว ๕๐๒๑๘๕๒๓ ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรที่ศึกษา คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ไม่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเนื่องจากมีบางรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะได้รับการประเมินผลรายวิชาล าดับขั้นเป็น F, D และ D+                       
ซึ่งตามที่หลักสูตรที่ศึกษานี้ก าหนดเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะนั้นต้องได้รับล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า 
C ทุกตัว ดังนั้น นักศึกษาจึงยื่นค าร้องขอรับอนุปริญญา  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๓ คน   
  

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

         ๔.๒.๓  ขออนุมัติ... 



๒๗ 
 
            ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
     ๒๕๕๖  จ านวน ๑ คน 

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และ
ข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือ
ประจ าหลักสูตรสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้                      
การน าเสนอขออนุมัติปริญญาล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษามีหนี้สินค้างช าระกับทางมหาวิทาลัย ซึ่งปัจจุบันได้ช าระ
หนี้สินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสังกัดดังนี้ 

๑. คณะบริหารศาสตร์  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๑ คน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  จ านวน ๑ คน 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
     ๒๕๕๗  จ านวน ๓ คน 
      รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และ
ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๔๗  หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖                      
แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ า
หลักสูตรสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การน าเสนอขอ
อนุมัติปริญญาล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษามีหนี้สินค้างช าระกับทางมหาวิทาลัย ซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สินดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗  จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสังกัดดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 

๒. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ คน 

จึงเสนอ... 



๒๘ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๓ คน  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๕  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
     ๒๕๕๘  จ านวน ๔๐๒ คน 
        รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ และ
ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๔๗ หรือหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖                            
แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะและหรือประจ า
หลักสูตรสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอ
เสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๔๐๒ คน 
จ าแนกตามสังกัดดังนี ้
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา เคมี จ านวน ๔ คน 
๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๑ คน 
๑.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๕ คน 
๑.๔ สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
๑.๕ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๒๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๘ คน 
๒.๒ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๔ คน 
๒.๓ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
๒.๔ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๙ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๐ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๗ คน 
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๔ คน 
๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๘ คน 
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๒๐ คน 

 

                                                                                                ๔. คณะศิลปศาสตร์… 



๒๙ 
 

๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๔.๑ สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๓ คน 
๔.๒ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๒ คน 
๔.๓ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๑๕ คน 
๔.๔ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
๔.๕ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๒ คน 
๔.๖ สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๒ คน 
๔.๗ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๔ คน 

๕. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๘๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๕.๑ สาขาวิชา เภสัชศาสตร ์ จ านวน ๘๓ คน 

๖. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑๓๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๖.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๕๐ คน 
๖.๒ สาขาวิชา การจัดการ จ านวน ๑๖ คน 
๖.๓ สาขาวิชา การจัดการการตลาด จ านวน ๕ คน 
๖.๔ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๔๖ คน 
๖.๕ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จ านวน ๙ คน 
๖.๖ สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๕ คน 

๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๒๗ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๗.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๒๕ คน 
๗.๒ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ านวน ๑ คน 
๗.๓ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 

๘. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๓๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๘.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๓๔ คน 

๙. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๙.๑ สาขาวิชา รัฐศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๓ คน 

๑๐. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร จ านวน ๕ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๐.๑ สาขาวิชา การจัดการ จ านวน ๑ คน 
๑๐.๒ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔ คน 

๑๑. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๑.๑ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑๑ คน 

 
 
 

         จึงเสนอ... 



๓๐ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๔๐๒ คน 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๖  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘) 

      นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่  ๘) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา  

เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน  ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ โดย

ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                             

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๓ คน 
๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา     จ านวน    ๑  คน 

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

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

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘)  เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



๓๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง 

           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะรัฐศาสตร์   
  รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 

ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

๑. คณะรัฐศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครอง  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 
๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบันมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน ๑ ครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว ๖ รุ่น รวมทั้งสิ้น 
๕๙๖ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน ๔๘๒ คน  
  ๒. บัดนี้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  คณะรัฐศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุง
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขรายละเอียด
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมวาระ
พิเศษ/๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  

๓. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย        
ชื่อปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ อนึ่ง หลักสูตรนี้ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

   ๑) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   
   ๒) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒  

หน่วยกิต  
   ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน  

ดังนี้ 
   
 
 
 
            ล าดับ... 



๓๒ 
 

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

จ านวนผลงานทาง
วิชาการ* 

(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับ
จากปีเปิดหลักสูตร) 

วิจัย ต ารา บทความ 
๑ นายปฐวี โชติอนันต์  

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการปกครอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๗ 
รัฐศาสตรบัณฑิต : สาขาการเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๕๒ 

ไม่มี ไม่มี ๑ 

๒ ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงค์ 

รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต : รัฐศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๕๘ 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการปกครอง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๖ 

รัฐศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๑ 

๔ ไม่มี ๓ 

๓ นางสาวปิยะมาศ ทัพมงคล 
Master of Public Policy : University of Tasmania : ๒๕๕๓ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการปกครอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : 
๒๕๔๓ 

๓ ไม่มี ๓ 

 
๔ 

นางสาวเพียงกมล มานะรัตน์ 
Master of Public Policy : University of Tasmania : ๒๕๕๓ 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาการปกครอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๘ 
รัฐศาสตรบัณฑิต : การเมืองการปกครอง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๓ 

๓ ไม่มี ๒ 

๕ นางสาวกิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น                                                                                     
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาการปกครอง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๙ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาประวัติศาสตร์ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๕ 

๕ ไม่มี ๒ 

 

  ๔)  ระบบการจัดการศึกษา : 
         ๔.๑ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน : ระบบทวิภาค ๑ ปี  
แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์   
      ๔.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน 
      ๔.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี 
 
 

                ๕)  การด าเนิน… 



๓๓ 
 
  ๕)  การด าเนินการหลักสูตร : วัน-เวลาราชการ   ภาคต้น  ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม    
                                                                  ภาคปลาย ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 
     ๖)  คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา : เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ  
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ดังนี้ 

๖.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
๖.๒ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม                                    

ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๖.๓ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 

๖.๔ มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
     ๗)  แผนการรับนักศึกษา : รับนักศึกษาปีละ ๑๙๐ คน 
 ๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๑๖,๗๔๘ บาท/คน/ปี 

๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร : เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 
๘ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา    

๑๐) โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต  
  

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 กลุ่มภาษา                                                   จ านวน ๑๕ หน่วยกิต 
 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                          จ านวน ๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       จ านวน ๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                                 จ านวน ๓ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๖ หน่วยกิต 
 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ                                        จ านวน ๓๐ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเอก                                                จ านวน ๔๘ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาโท                                                 จ านวน       ๑๘ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
           รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร            ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 

 

๑๑)  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตตลอด 

หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต 
 ๑๑.๒ ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

  ๑๑.๓ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
 
            ส านักงาน… 



๓๔ 
 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรูปแบบเอกสารหลักสูตรแล้ว มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการปกครอง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

 ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจาก
หลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีการปรับปรุงหลักสูตร
แล้ว ๒ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๕ 
 สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

๑) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๒) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

 

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

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจาก 

ปีท่ีเปิดหลักสูตร) 
วิจัย ต ารา บทความ 

๑ นางรินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์ 
บัญชีมหาบัณฑิต : การบัญชี : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 
๒๕๔๔ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต : การบัญชี : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
: ๒๕๔๐   
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 
 
 

จ านวน ๒  เรื่อง จ านวน ๑  
เรื่อง 

ไม่มี 



๓๕ 
 

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

จ านวนผลงานทางวิชาการ 
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจาก 

ปีท่ีเปิดหลักสูตร) 
วิจัย ต ารา บทความ 

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ 
Master of Science : Accounting and Information 
Systems : Leeds Metropolitan University, UK : ๒๕๔๓ 
บัญชีบัณฑิต : การบัญชี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๓๘ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

จ านวน ๔  เรื่อง ไม่มี ไม่มี 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษ์ภักดี 
บัญชีมหาบัณฑิต : การบัญชี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 
๒๕๔๖ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต : บริหารธุรกิจ (การบัญชี) :  
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา : ๒๕๔๑ 

ไม่มี ไม่มี จ านวน ๒  
เรื่อง 

๔ นางสาวจริยา อ่อนฤทธิ์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : การบัญชีเพ่ือการวางแผนและ
ควบคุม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๔๔ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต : การบัญชีต้นทุน : สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร : ๒๕๔๒ 
ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

จ านวน ๔  เรื่อง จ านวน ๑  
เรื่อง 

ไม่มี 

๕ นางสาวภัทราจิตร แสงสว่าง 
บัญชีมหาบัณฑิต : การบัญชี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 
๒๕๕๒ 
บัญชีบัณฑิต : การสอบบัญชี : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : 
๒๕๔๔ 

จ านวน ๒  เรื่อง ไม่มี ไม่มี 

 

๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
๕) ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  

  ๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา     
     เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒  ดังนี้ 

   (๑)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สมัคร
ได ้

 

               (๒)  ไม่เป็น… 



๓๖ 
 
              (๒)  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม                         
ค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
              (๓)  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย    
              (๔)  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๗) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๑๘๐  

 ๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๑๘,๔๙๖.๒๔ บาท/คน/ปี 
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา  
 - แผนการศึกษา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี 
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร 

(๑) แผนการศึกษาภาคปกติ หลักสูตร ๔ ปี  : ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
๑.หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป   

 ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 

 ๑.กลุ่มภาษา                                            จ านวนรวม        ๑๕  หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มภาษาไทย                                           จ านวน   ๓  หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ                             ไม่น้อยกว่า ๑๒  หน่วยกิต 
 ๒.กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์                   จ านวนรวม          ๖  หนว่ยกิต 
 ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ      ไม่น้อยกว่า          ๓  หนว่ยกิต 
 ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน            ไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต 
 ๓.กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี       ไม่น้อยกว่า  

และการจัดการ  
         ๖  หนว่ยกิต 

 ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม                    ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ                   ไม่น้อยกว่า   ๓  หน่วยกิต 
 ๔.กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป                          ไม่น้อยกว่า            ๓  หนว่ยกิต 
๒.หมวดวิชาเฉพาะ                                                         ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต 
 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ                                  จ านวน ๔๒ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                                          จ านวน ๔๒ หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาชีพเลือก                                       ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
๓.หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต 

 
 
 
 

๑๑) เกณฑ์การ... 



๓๗ 
 
 ๑๑) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 

     ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ                                  
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้ 

(๑)  หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน 

ไม่เต็มเวลา  
(๒)  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน 
ไม่เต็มเวลา  

๓)  โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี  

๔)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ ได้แก่         
ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๑๓๕ หน่วยกิต โดยต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตร  ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  และ
ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพ
บังคับ ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา และไม่เป็นผู้ค้างช าระ
หนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

   ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง  การปรับปรุงอาจารย์ประจ า 

     หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๔ หลักสูตร 
       รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  และคณะเกษตรศาสตร์  ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิ
อาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  ครั้งที่ ๗/๒๕๕ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  และคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ    
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๔ หลักสูตร ดังนี้ 
 
            ล าดับที่... 

 



๓๘ 
 
ล าดับ 

ที ่
หลักสูตร วันที่สภาอนุมัติ วันที่ สกอ. 

รับทราบ 
เหตุผลการปรับปรุง 

 
คณะวิทยาศาสตร์    
ปรับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒๖ ธ.ค. ๕๓ ๒๔ มิ.ย. 
๕๔ 

เนื่องจากอาจารย์ณัฏฐ์นรี  โสภากันต์  
ลาศึกษาต่อ จึงปรับเปลี่ยนเป็นอาจารย์
อนุพงษ ์ รัฐิรมย์ เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

คณะบริหารศาสตร์ 
ปรับตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

๒ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๑ มี.ค. 
๕๕ 

๒๕ มี.ค. 
๕๙ 

เนื่องจากอาจารย์คมทัศน์ ทัศวา ลา
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงปรับ
เปลี่ยนเป็น ดร.ธวมินทร์ เครือโสม เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๓ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
บูรณาการศาสตร์ หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. ๒๕๔๗  

๑๐ เม.ย. 
๔๗ 

๒ ก.พ. ๔๙ เนื่องจาก ดร.ธวมินทร์  เครือโสม 
ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ แทน อาจารย์ คมทัศน์ ทัศวา  
ซึ่งลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึง
ปรับเปลี่ยนให้ ดร.สุขวิทย์ โสภาพล   
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 
๔ วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ย. 
๕๔ 

๒๗ ม.ค. 
๕๙ 

เนื่องจาก รศ.ธีระพล บันสิทธิ์  
เกษียณอายุราชการ จึงปรับเปลี่ยนให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรสุระชัย สุวรรณลี 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๔ หลักสูตร 
                  มติที่ประชุม... 



๓๙ 
 
  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

         ๔.๔.๑  กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ขอผ่อนช าระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
       โดยวิธีการหักจากเงินบ านาญและของดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ตามสัญญากู้ 
       ยืมเงินเพื่อการศึกษา   
   มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายสุพจน์  ชาลีพล  นิติกร
ปฏิบัติการ) น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

  ๑) วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ต าแหน่ง
อาจารย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ ได้ท าสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาไว้กับมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใช้เป็นทุนส าหรับ
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Education (TESOL) โดยการวิจัย ณ University of Canberra ประเทศ
ออสเตรเลีย จ านวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย (บัญชีเงินสนับสนุนการบริการวิชาการ และ
พัฒนา ม.อุบลฯ) โดยมี พลเอกพิเชษฐ์  วิสัยจร  เป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาดังกล่าว 

      ๒) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร ได้พ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ  

     ๓ )  วั นที่  ๑๑  พฤศจิ กายน  ๒๕๕๘ มหาวิ ทยาลั ย ได้ มี หนั งสื อแจ้ ง ให้                                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร และพลเอกพิเชษฐ์  วิสัยจร ในฐานะผู้ค้ าประกันชดใช้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท และเบี้ยปรับอีก ๒ เท่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๑,๘๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  

     ๔) วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ได้มีหนังสือ
ถึงมหาวิทยาลัยแจ้งว่าจะขอช าระหนี้เงินกู้ยืม จ านวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท ให้แก่มหาวิทยาลัย โดยวิธีการหักจากเงิน
บ านาญที่ได้รับเป็นรายเดือนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท จนกว่าจะครบถ้วนตามจ านวนและของดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับที่เกิด
จากการผิดสัญญาทั้งหมด   

     ๕) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีหนังสือถึง
ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่และกองคลัง เพ่ือขอหารือแนวทางการหักเงินบ านาญเพ่ือผ่อนช าระหนี้เงินกู้ยืมให้กับ
มหาวิทยาลัย ในกรณี ดังกล่าว   

     ๖) วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือถึงส านักงานกฎหมาย
และนิติการแจ้งว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการหักเงินบ านาญของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร เพ่ือช าระ
หนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยได้ ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๙/-           
ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒   
     ๗) วัน ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีหนังสือถึงกองคลัง
เพ่ือติดตามข้อหารือแนวทางการหักเงินบ านาญเพ่ือผ่อนช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในกรณีดังกล่าว แต่กองคลังยัง
ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณามายังส านักงานกฎหมายและนิติการแต่อย่างใด 

 จึงเสนอ... 



๔๐ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
๑) กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา จ านวน ๗๑๓,๙๔๖ 

บาท โดยผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือนๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท จนกว่าจะช าระเงินกู้ยืมครบถ้วน โดยวิธีการหักจากเงิน
บ านาญ 

๒) กรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ของดดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี และเบี้ยปรับจ านวน ๒ 
เท่าของเงินจ านวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗  

๓) ถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการผ่อนช าระเป็นรายเดือนได้หรือไม่ได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยและ
เบี้ยปรับ มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการฟ้องบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาและสัญญาค้ าประกันต่อไป   

 

ที่ประชุมมีการอภิปราย  สรุปดังนี้ 
- เนื่องจากไม่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการผ่อนช าระเงินกู้ยืม

เพ่ือการศึกษาโดยวิธีหักจากเงินบ านาญและการของดดอกเบี้ยและเบี้ยปรับได้ ดังนั้น จึงควรให้มหาวิทยาลัยอนุโลมใช้
ระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการช าระหนี้ และหากบุคคลดังกล่าวเพิกเฉยไม่มาช าระหนี้ก็ให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งฟ้องบังคับช าระหนี้   ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยด าเนินการกับผู้กู้ยืม        
รายอ่ืนๆ นอกจากนี้ ขอให้กองคลังของมหาวิทยาลัยตรวจสอบจ านวนเงินให้ถูกต้องอีกครั้ง เนื่องจากจ านวนเงิน                
ในสัญญาไม่ตรงกันกับจ านวนเงินที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ได้รับไปตามเอกสาร 
 

 มติที่ประชุม     เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา -
วิสัยจร มาช าระหนี้จ านวนทั้งหมด หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอผ่อนช าระหนี้ ก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลัง แต่หากยังเพิกเฉยไม่มาช าระหนี้หลังจากที่มีหนังสือทวงถาม      
ก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามกฎหมายต่อไป เช่นเดียวกับกรณีผู้ผิดนัดช าระหนี้รายอ่ืนๆ 
 

    ๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์ 

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร  รักษาการในต าแหน่งผู้จัดการโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  ระเบียบวาระท่ี ๔.๑๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ....   
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  และมอบโรงพิมพ์ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ      
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
            โรงพิมพ์... 



๔๑ 
 
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการแก้ไข  (ร่าง)ระเบียบฯ ตามข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ เพ่ือให้มีความถูกต้องตามข้อกฎหมาย จึงได้ส่ง  (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว                            
ไปยังส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
 ต่อมา เมื่อวันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ส่งบันทึกข้อความที่                                 
ศธ ๐๕๒๙.๑.๑๐/๗๘๔  ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เรื่อง ผลการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
  ในการนี้   โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ                            
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๔๖                                         
(แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .... 
 

เปรียบเทียบการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ระหว่างคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และส านักงานกฎหมายฯ   
   

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
(แก้ไขโดย สนง.กฎหมายฯ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙) 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
(แก้ไขโดย กบม. ๗ มิ.ย. ๒๕๕๙ ) 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕ (๒ )  แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และความใน
ข้อ ๓๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๔ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๘  มติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  
เมื่ อวันที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๕๙  และมติที่ประชุม              
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ......../..........เมื่อวันที่............. 
จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี          
และความในข้อ ๓๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔  มติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ครั้ งที่  ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๘ มติที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ......../......... 
เมื่อวันที่............. จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ การเลื่อนเงินเดือน  
ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

“หมวด ๔ 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด ๔ การเลื่อน
เงินเดือน แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยพนักงานโรงพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน 



๔๒ 
 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
(แก้ไขโดย สนง.กฎหมายฯ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙) 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม          
ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... (แก้ไขโดย กบม. ๗ มิ.ย. 

๒๕๕๙ ) 
  เงินเดือน ค่าตอบแทน และการเลื่อนเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน” 

“หมวด ๔ 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และการเลื่อนเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความข้อความตามในข้อ ๒๑ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยพนักงาน     
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖       และ
ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความข้อความตามในข้อ ๒๑ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยพนักงาน
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๗ ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๑/๑ ของ
หมวด ๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๔๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
“ข้อ ๒๑/๑ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้จัดการ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใน
อัตราดังต่อไปนี้บรรดาค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ได้รับ  
 (๑) ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือน
ละ ๕,๐๐๐ บาท  
 (๒) ผู้จัดการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 
๑๒,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๗ ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๑/๑ 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๔๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
“ข้อ ๒๑/๑ บรรดาค่าตอบแทนผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ
ผู้จัดการ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้
ได้รับในอัตราดังต่อไปนี้  
 (๑) ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา
เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท  
 (๒) ผู้จัดการ ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 
๑๒,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๑/๒ แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยพนักงาน         
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
“ข้ อ  ๒๑/๒  การ พิจ า รณา เลื่ อน เ งิ น เ ดื อนหรื อ
ค่าตอบแทนให้พิจารณาค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ความคิดริเริ่ม ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพ 
และปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติและ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบการประเมินที่ผ่าน
มาของผู้เข้ารับการประเมิน 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมเติมข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๑/๒ 
แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๔๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
“ข้อ ๒๑/๒ การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนให้
พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม 
ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพ และ
ปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติและ
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในรอบการประเมินที่
ผ่านมาของผู้เข้ารับการประเมิน  



๔๓ 
 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
(แก้ไขโดย สนง.กฎหมายฯ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙) 

(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติม          
ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... (แก้ไขโดย กบม. ๗ มิ.ย. 

๒๕๕๙ ) 
    ทั้งนี ้ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง จะต้องอยู่ภายในวงเงิน
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีส าหรับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” 

    ทั้งนี้ ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน จะต้องอยู่ภายในวงเงินประมาณการ
รายจ่ายประจ าปีส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทน โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอ านวยการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” 

   

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดังนี้ 
  ๑. หน้าที่ ๑ ชื่อระเบียบ แก้ไขเป็น “ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙” 
  ๒. หน้าที่ ๑ วรรคที่ ๒ บรรทัดที่ ๓ ตัดค าว่า “มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย          
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙” ออก 
   

   มติที่ประชุม   อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย พนักงาน  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย พนักงานโรงพิมพ์ฯ  ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายโกเมท            
ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ งก่อนส่งให้                                
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 
 

        ๔.๔.๓  (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๘  คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์     
                                    คณะนิติศาสตร์  และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ    
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา   ตามมติ                     
สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในการประสานข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานประจ าปีของ 

       มหาวิทยาลัย… 



๔๔ 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยงาน          
เป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย   
คณะ/หน่วยงาน/ส านัก เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป  

กองแผนงานได้ติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต่างๆ ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๘  
ให้ เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยมีคณะที่ด าเนินการแล้วเสร็จ คือ คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                  
คณะนิติศาสตร์ และส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  โดยเอกสารรายงานดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ส่วนน า  สรุปผลการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะ/มหาวิทยาลัยที่ส าคัญในรอบ
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของของคณะ/ส านัก  ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของคณะ/ โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างการบริหารงาน  และคณะกรรมการประจ าคณะ  

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

ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของคณะ/ส านัก  เช่น จ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนบุคลากร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี ๒๕๕๘           
คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  และส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
  

              ๔.๔.๔  (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตร 
 บัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  และ (ร่าง) บันทึก 
 ข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  
 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ 
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ท าบันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท  ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข 
กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีข้อตกลงให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                          
การสาธารณสุข รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๑ – ๓ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และโรงพยาบาลศรีสะเกษ  รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๔ – ๖  ตาม
หลักสูตรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 

         และต่อมา... 



๔๕ 
 

และต่อมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท าบันทึก
ข้อตกลงเพ่ิมเติมกับส่วนราชการผู้ร่วมผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท สังกัด กระทรวงสาธารณสุขอีก ๒ ฉบับ คือ ฉบับที่ ๑  
ท าขึ้นเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๖  ระหว่าง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และฉบับที่ ๒  เมื่อวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐  ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ โรงพยาบาล
ศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยระบุให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดหางบประมาณในการด าเนินการและสนับสนุน
การเงิน ส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถแก่อาจารย์แพทย์ในโรงพยาบาล  

แต่บันทึกข้อตกลงเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียดในการด าเนินการร่วมกัน ในด้านพัฒนาหลักสูตร แผนการ
รับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิกให้แก่โรงพยาบาล 
เพ่ือให้การด าเนินการร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดท า  (ร่าง) บันทึกข้อตกลง จ านวน ๒ ฉบับ
ร่วมกัน ดังนี้ 

๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิต 
แพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  

๒. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิต 
แพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง จ านวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
๑. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการ 

ผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
๒. (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โครงการ 

ผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิตโครงการผลิต
แพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ดังนี้ 
       ๑.๑ แก้ไขหน้าที่ ๑ ข้อ ๑ แก้ไขเป็น “๑.๒ จัดท าแผนการรับนักศึกษาโดยนับแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป โรงพยาบาลจะรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของวิทยาลัย จ านวนสี่สิบแปดคน หรือมากกว่า” 
     ๑.๒ แก้ไขหน้าที่ ๒  บรรทัดที่ ๓  แก้ไขเป็น  “จ านวนสามแสนบาท ต่อคนต่อปี ...”  และ 
            - ข้อ ๒ ๒.๑ (๑) แก้ไขเป็น “ (๑) จัดสรรค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนของนักศึกษา
รหัส ๕๑ – ๕๗  ให้โรงพยาบาลร้อยละเจ็ดสิบ ของเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่วิทยาลัย” 
            - ข้อ ๒ ๒.๑ (๒) แก้ไขเป็น “จัดสรรค่าลงทะเบียนรายภาคของนักศึกษารหัส ๕๘ เป็นต้นไป 
ให้โรงพยาบาลร้อยละเจ็ดสิบ ของเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่วิทยาลัย” 
   - แก้ไขบรรทัดที่ ๑๖ - ๑๗ แก้ไขเป็น “ภายในเจ็ดวัน” 
    ๑.๓ แก้ไขหน้าที่ ๓ (๑๐) บรรทัดที่ ๒ แก้ไขเป็น “แห่งละหนึ่งคน” 
 
              ๑.๔ แก้ไขหน้าที…่ 



๔๖ 
 
    ๑.๔ แก้ไขหน้าที่ ๔ (๓) บรรทัดที่ ๒  ตัดค าว่า “เครื่องดนตรี”  และข้อ ๔ บรรทัดที่ ๓  แก้ไขเป็น 
“ครบก าหนดสิบสองเดือน” 
  ๒. แก้ไขบันทึกข้อตกลง ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิตโครงการผลิต
แพทย์เพ่ือชาวชนบท ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงพยาบาลศรีสะเกษ  ดังนี้ 
           ๒.๑ แก้ไขหน้าที่ ๑ ข้อ ๑ แก้ไขเป็น “๑.๒ จัดท าแผนการรับนักศึกษาโดยนับแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป โรงพยาบาลจะรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกของวิทยาลัย จ านวนยี่สิบคน หรือมากกว่า” 
     ๒.๒ แก้ไขหน้าที่ ๒  บรรทัดที่ ๓  แก้ไขเป็น  “จ านวนสามแสนบาท ต่อคนต่อปี ...”  และ 
            - ข้อ ๒ ๒.๑ (๑) แก้ไขเป็น “(๑) จัดสรรค่าหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนของนักศึกษารหัส 
๕๑ – ๕๗ ให้โรงพยาบาลร้อยละเจ็ดสิบ ของเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่วิทยาลัย” 
            - ข้อ ๒ ๒.๑ (๒) แก้ไขเป็น “จัดสรรค่าลงทะเบียนรายภาคของนักศึกษารหัส ๕๘ เป็นต้นไป 
ให้โรงพยาบาลร้อยละเจ็ดสิบ ของเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้แก่วิทยาลัย” 
   - แก้ไขบรรทัดที่ ๑๖ - ๑๗ แก้ไขเป็น “ภายในเจ็ดวัน” 
    ๒.๓ แก้ไขหน้าที่ ๓ (๑๐) บรรทัดที่ ๒ แก้ไขเป็น “แห่งละหนึ่งคน” 
    ๒.๔ แก้ไขหน้าที่ ๔ (๓) บรรทัดที่ ๒  ตัดค าว่า “เครื่องดนตรี”  และข้อ ๔ บรรทัดที่ ๓  แก้ไขเป็น 
“ครบก าหนดสิบสองเดือน” 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ทั้ง ๒ ฉบับ  และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการแก้ไขตามข้อแสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

 ๔.๔.๕  ขอแก้ไขผู้ลงนามในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๙   
  ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อ 
  เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะเกษียณอายุ 
  ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร 
  นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ ราย                
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ประกอบด้วย 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย   ประธานกรรมการ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    รองประธาน  
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ  
๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการ  
๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ  

๗. รองอธิการบดี… 



๔๗ 
 

๗. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน  
อุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณากฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว  ปรากฏ
ว่า ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๑) ก าหนดว่า 

“ข้อ ๗ ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่

ข้าราชการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน และ
กรรมการอื่นตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ฯลฯ      ฯลฯ” 
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา

ราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙ ก าหนดว่า 

“ข้อ ๙ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่
ข้าราชการคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) อธิการบดี      เป็นรองกรรมการ 
(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจ านวนสามคน  เป็นกรรมการ 
(๔) รองอธิการบดีจ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ 
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามค าแนะน าของ

อธิการบดี 
ฯลฯ      ฯลฯ” 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามความในข้อ ๗ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ และตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การต่อเวลา 

  ราชการ... 



๔๘ 
 
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘  ก าหนดให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงเห็นว่า 
อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการเป็นอ านาจของ
มหาวิทยาลัย มิใช่อ านาจของสภามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๒๙/๘๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
หารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลา
ราชการ เป็นอ านาจของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ก าหนดให้การด าเนินการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณใด ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณายกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา -  
มูลสาร เพ่ือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักได้ด าเนินการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๙ ราย                           
รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยยังคงมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดังเดิม ทั้งนี้ ให้ค าสั่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ และให้ถือว่าการด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการพิจารณาการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙     
รายรองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นมา เป็นการด าเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๑๒) ดังนี้ 

๑) ขอแก้ไขผู้ลงนามในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ 

๒) ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยอธิการบดีเป็นผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ               
พ.ศ. ๒๕๕๙ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามความเห็นชอบของ          
 
 

สภามหาวิทยาลัย… 



๔๙ 
 
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้  ให้ค าสั่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

๓) ให้การด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการ                
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ราย รองศาสตราจารย์สัมมนา         
มูลสาร ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่ต้นมา เป็นการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ ดังนี้ 
๑. ให้แก้ไขผู้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการต่อเวลาราชการของ

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่ งจะเกษียณอายุรา ชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                        
รายรองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร ฯ จากเดิมคือ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็น ค าสั่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามโดยอธิการบดี  โดยมีองค์ประกอบ
คณะกรรมการเช่นเดิม คือ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ ๒๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ให้ค าสั่งมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ซึ่งเป็นวันที่สภามหาวิทยาลัย     
มีมติเห็นชอบองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

๒. ทั้งนี้ ให้การด าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของคณะกรรมการที่
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ด้วย 

 

 ๔.๔.๖  ขอหารือเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

      ๑) ด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 
ให้ลาออกจากต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ และต าแหน่งกรรมการสภาอาจารย์ ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนต าแหน่งที่ว่าง และเลือกประธานสภาอาจารย์คนใหม่แทน ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนต าแหน่งว่าง ก าหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภา
อาจารย์ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  และก าหนดให้มีการประชุมสภาอาจารย์เพ่ือเลือกตั้งประธานสภาอาจารย์ในวันที่     
๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
  ๒) ต่อมาส านักงานสภาอาจารย์ (บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๕/๒๐๑ ลงวันที่ 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙) แจ้งการลาออกและพ้นจากต าแหน่งของกรรมการสภาอาจารย์  และพ้นจากต าแหน่งอนุกรรมการ
สภาอาจารย์  ดังนี้ 
 
 
 

             (๑) กรรมการ... 



๕๐ 
 

(๑) กรรมการสภาอาจารย์ 
(๑.๑)  ลาออก 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท เหตุผล 
๑ นางเทพิญ  แก้ววรสูตร ประเภทผู้แทนทั่วไป มีภาระงานด้านการเรยีนการสอนจ านวนมาก 
๒ นายพิชิต  โสภากันต์ ประเภทผู้แทนทั่วไป มีภาระงานด้านการเรยีนการสอนจ านวนมาก 
๓ นางสาวเกษร  สายธนู ประเภทผู้แทนคณะ (พยาบาลศาสตร์) ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 

 

 (๑.๒)  พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากขาดการประชุมสมัยสามัญ ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่ได้ 
แจ้งต่อประธานสภาอาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท 
๑ นางสาวฐิตารัตน์  พันธุ์ชนะ ประเภทผู้แทนคณะ (ศิลปศาสตร์) 
๒ นายยง  บุญอารีย์ ประเภทผู้แทนคณะ (คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ) 
๓ นายกรกิฏ  เหล่าสกุล ประเภทผู้แทนทั่วไป 
๔ นายจักรภพ  เสาเวียง ประเภทผู้แทนทั่วไป 
๕ นางสาวฐานิสรา   โฉมเกิด ประเภทผู้แทนทั่วไป 

 

(๒) อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
(๒.๑)  พ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากขาดการประชุมสมัยสามัญ ๓ ครั้งติดต่อกัน โดยไม่ได้ 

แจ้งต่อประธานสภาอาจารย์เป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท 
๑ นายฐิติกรรัศมิ์  ภัททสิริภูวดล ประเภทผู้แทนคณะ (รัฐศาสตร์) 

 

    ๓) ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุ วรรณ  ได้ รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ให้ลาหยุดราชการ
เพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๓๑  มกราคม ๒๕๖๐ 
  อธิการบดีจึงมีความเห็นให้เสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยและตีความเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๙ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามข้อบังคับนี้ ให้
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  เนื่องจากข้อบังคับไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  กรณีข้อบังคับไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ด าเนินการไว้ ซึ่งเป็นไปตามความในข้อ ๒๙  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กรณมีีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  ดังนี้ 
 
                       ๑.)  กรณ…ี 



๕๑ 
 
   ๑.)  กรณีกรรมการสภาอาจารย์ว่าง จ านวน ๘  คน ท าให้กรรมการสภาอาจารย์มีจ านวนไม่ครบ ๒๒ คน 
ดังนั้น  ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  จะสามารถประชุมกรรมการสภาอาจารย์เพ่ือเลือกประธานสภาอาจารย์ได้หรือไม่  
หรือจะต้องเลือกตั้งเพ่ือให้ได้กรรมการสภาอาจารย์ทดแทนต าแหน่งที่ว่างก่อน 
   ๒) กรณีที่ไม่สามารถเลือกประธานสภาอาจารย์ได้ จะส่งผลกระทบต่อการท าหน้าที่ต่างๆ ของประธาน        
สภาอาจารย์ ดังนั้น จะสามารถมอบหมายให้กรรมการสภาอาจารย์ท่านอื่นท าหน้าที่แทนได้หรือไม่ และเป็นอ านาจของ
ผู้ใดในการมอบหมายผู้ท าหน้าที่แทน 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
   - มหาวิทยาลัยควรพิจารณา  แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์          
พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหม่  เพ่ือจะได้น าข้อบังคับไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดประชุมกรรมการสภาอาจารย์
เพื่อเลือกประธานสภาอาจารย์ได้  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัยต่อไป     
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

  ๖.๒  การออกค าสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     เพื่อให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
 ๖.๓  การสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการปลดออกจากราชการ 
   กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาและกระท าการปลอมเอกสารวุฒิการศึกษาและใช้เอกสารวุฒิ 
   การศึกษาปลอม และการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการและการขอต าแหน่ง 
   ทางวิชาการ โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง 

 ๖.๔  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 
         ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๖.๕  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาในการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ - 

        มะโนรมย์  ให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์        
  ๖.๖  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาในการแต่งตั้งนางอภิญญา เอกพงษ์ ให้ด ารง  
        ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  ๖.๗  การทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งผู้ช่วย 
        ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของ นางสาววาสนา  เหง้าเกษ 
              ๖.๘  รายงาน… 



๕๒ 
 

  ๖.๘  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย 
     อุบลราชธานีผู้รับการประเมิน คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

           

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (ลับ) 

         

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม  
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  


