
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑/๒๕๕๙  

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

 
 

 

 

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

        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

      ๒๐. นางอรอนงค์  งามชัด… 



๒ 
 
๒๐. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      

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

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

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

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

    

มติที่ประชุม         รับทราบ 
                              

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 

               ๑.๑.๓  ขอต้อนรับ... 



๑๔ 
 

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

 

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

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

 

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

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

ต่อต้นสังกัด  
  ๕. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป 
 

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

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๒.๔  ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี 

    คณะพยาบาลศาสตร์ 
 นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

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

                                                                                                                   ในการ… 



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

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

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

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

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

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

๒. ได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปีในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง  

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

ทั้งนี้  ในระหว่างนี้คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เลื่อนก าหนดการเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี                          
คณะพยาบาลศาสตร์ ไปจนกว่าจะทราบผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 

         จึงเสนอ... 



๑๖ 
 

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

 

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มี ๒ แนวทาง  ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท าหนังสือหารือถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เรื่อง                    

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

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

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

 

ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพ                   
การพยาบาลภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว   
 

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

          เสนอชื่อ…     



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

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

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

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพ             
การพยาบาลภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว   

 

   ๔.๑.๒.๕  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชา 

    วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
          นายธีระศักดิ์   เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

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

 

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

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

             ๑๒ ท่าน  :  ๒๓ คน   
          จึงเท่ากับ         ๑ :  ๑.๙๒   
 
 

       ถ้ารับจ านวน… 



๓๗ 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 

 
 
 

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

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

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 




