
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  ๙/๒๕๕๔   

วันเสาร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ   ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  

และ ห้องประชุมวารินช าราบ  ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายโสภณ สุภาพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๐. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร วีสเพ็ญ ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๑. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล ประเภทผู้บริหาร 
๑๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ ประเภทผู้บริหาร 
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๕. รองศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายชัช วงศ์สิงห์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ 
๑๙. นางอรอนงค์ งามชัด ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๐. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ วุฒิเมธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

      /๓. นายพิสิทธิ์ … 



๒ 
 

๓. นายพิสิทธิ์ กอบบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประเภทคณาจารย์ประจ า 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ดร.สุรชัย จูมพระบุตร  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๓. ดร.จุฑามาศ   หงษท์อง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นางฉวีวรรณ   ชัยวัฒนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช  หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๖. นายรัชชนนท์ แกะมา  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นางแสงรัชนี อเนกคุณวุฒิ  หัวหน้างานบัญชี กองคลัง 
๘. นางสาวอุษา ประดิษฐศิลป์  บุคลากร ช านาญการพิเศษ  

  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 
๙. นายสหรัฐ โนทะยะ  รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 

๑๐. นายตรีเนตร สารพงษ์  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
๑๑. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ  คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
 
หมายเหตุ     คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

      แต่งตั้ง  ในวันที่   ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔  และส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน   
      ๒๕๕๔  แต่เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารอย่างเปน็ทางการในวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

 
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

   
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การลาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม 
จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

  ๑. ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์ วุฒิเมธี 
๒. นายสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ์ 

         ๓. นายพิสิทธิ์   กอบบุญ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๒ การประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  ในหัวข้อเรื่อง คุณภาพอุดมศึกษา 
สู่สากล 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชิญนายก

สภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมวิชาการระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในหัวข้อเรื่อง
คุณภาพอุดมศึกษาสู่สากล ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์  

 

                  /อิมแพ็ค … 



๓ 
 
อิมแพ็ค  เมืองทองธานี   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา  อีกทั้งเพ่ือเป็นเวทีให้ผู้ผลิตบัณฑิต  ผู้ใช้บัณฑิตนักศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ได้มาพบปะและร่วมระดมความเห็นเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือเป็นเวทีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการด าเนินการที่ได้คุณภาพ 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๓ การร่วมงาน “คืนสู่เหย้าของสมาคมศิษย์เก่า ม.อุบลฯ” ครั้งที่ ๒ 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ   การร่วมงาน“คืนสู่เหย้าของสมาคมศิษย์เก่า   

ม.อุบลฯ”ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สังสรรค์และสร้างความสามัคคีในกลุ่มศิษย์เก่า ระดมทุนสนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษาและการมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น  ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติของศิษย์เก่าที่ได้ท าคุณงามความดีด้าน
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๔ การตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร  
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ การเดินทางไปตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชา ซึ่งได้รับทราบถึงปัญหาในการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ไม่
สามารถท าการส ารวจได้โดยละเอียดในขั้นตอนการออกแบบ  เนื่องจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ไม่ยินยอมให้
คณะผู้ส ารวจเข้าส ารวจพ้ืนที่บริเวณที่จะท าการก่อสร้างได้ คณะผู้ส ารวจจึงส ารวจบริเวณโดยรอบแทน เมื่อ
ด าเนินการก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงให้มีการส ารวจสภาพพ้ืนที่โดยละเอียดอีกครั้ง พบว่าจะต้องใช้
งบประมาณเพ่ือการก่อสร้างฐานรากของอาคารให้มีความมั่นคงและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ิมเติม เป็นเงิน ๒๐ 
ล้านบาท  จึงให้ผู้รับผิดชอบเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  

อีกท้ังไดร้่วมประชุมกับคณะบุคลากรของวิทยาเขตมุกดาหาร พบว่ามีอุปสรรคในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ จึงมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ และวิทยาเขตมุกดาหาร สรุปประเด็น
ปัญหา  เพ่ือเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
แก้ปัญหา ประกอบกับการตรวจประเมินของคณะกรรมการจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งได้
พิจารณาและมีความเห็นว่าการจัดการศึกษาที่วิทยาเขตมุกดาหารนั้น เป็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง แต่ใน
ส่วนของหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหารมีความเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดมุกดาหารนั้น มีสถานะเป็น
วิทยาเขต และจังหวัดมุกดาหารจักได้ผลักดันเพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย  ซึ่งความเห็นแตกต่างในส่วนของสถานะของ
วิทยาเขตดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน  และเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานได้ อีกทั้ง ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต มีค่าคะแนนในระดับที่ค่อนข้างต่ า ประกอบกับได้พบว่ามีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการของจังหวัดในการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวมีผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นคณะกรรมการนั้นด้วย ซึ่งค าสั่งฯ ดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องเหมาะสม ในเบื้องต้นจึงให้
อธิการบดีไปพิจารณาและประสานงานกับจังหวัดมุกดาหาร  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดในการแก้ไขปัญหาที่ให้เป็นไปในทาง 

 
        /เดียวกัน … 



๔ 
 
เดียวกัน  นอกจากนี้ยังได้หารือในเรื่องการจัดกิจกรรมทางวิชาการในด้านบทบาทอาเซียนและการค้าระหว่าง
ประเทศเพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการปรับตัวของผู้ประกอบการ    เพ่ือเป็นการสร้างความ
ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ในบริบทด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นอกจากนั้นยังได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารและพบกับ
ผู้บริหารของโรงเรียน เพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและการด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับมหาวิทยาลัย  

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
           
  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ รายงานจ านวนนักศึกษาแรกเข้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ    อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่

ประชุมเพ่ือทราบ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ณ อาคารเรียนรวม ๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี
ผู้มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ จ านวน ๑๕๖ คน จากผู้มีสิทธิจ านวน ๒๐๐ คน หลังจากนั้นได้มีผู้มาขึ้น
ทะเบียนนักศึกษาเพ่ิมอีกจ านวน  ๑๖ คน สละสิทธิ์  ๑๐ คน รวมมีผู้มาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ จ านวน  ๑๖๒  
คน  โดยแยกเป็นระดบัปริญญาโท ๑๔๔ คน ปริญญาเอก ๑๘  คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๗ ของแผนการรับ (๕๖๓ 
คน) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 มติที่ประชุม      รับทราบรายงานจ านวนนักศึกษาแรกเข้าระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคต้นปี 
การศึกษา ๒๕๕๔  และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้มี
ความเหมาะสมกับความสามารถในการรับของคณะวิชาต่างๆ รวมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุในการรับนักศึกษาได้ต่ า
กว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้  และก าหนดกิจกรรม/โครงการในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย  เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

๒. การเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาควรเป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของพื้นที่
และมีความเชื่อมโยงกับการใช้งานจริงในทุกภาคส่วน 

๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความเหมาะสม  และ
ไม่เหลื่อมล้ ากับสถาบันการศึกษาอ่ืน 
 

๑.๒.๒ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการรายงานสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อตรวจสอบการด าเนินการทางวินัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้
แจ้งความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีตอบข้อหารือทางกฎหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก เกี่ยวกับการรายงานการด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจาก
ราชการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้กับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทราบว่า การรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินงานของผู้บังคับบัญชาดังกล่าวนั้น  เป็นขั้นตอนหลังจากผู้บังคับบัญชาได้มีค าสั่งอย่างหนึ่งอย่าง 
ใดและแจ้งค าสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนหรือผู้รับค าสั่งทราบแล้ว เช่น สั่งยุติเรื่อง สั่งลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง สั่ งลงโทษวินัย
ร้ายแรง หรือสั่งให้งานออกจากราชการ เป็นต้น เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และเปิดโอกาสให้สภา 
             /สถาบันอุดมศึกษา … 



๕ 
 
สถาบันอุดมศึกษาได้ตรวจสอบการด าเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการของผู้บังคับบัญชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือคุ้มครองสิทธิของข้าราชการตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
            

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒.๓ สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่อง  เนื่องจากรายงานยังไม่ผ่านการรับรองจาก 

คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ 
วันเสาร์ที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔   

 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้า ๓ บรรทัดที ่๔ แก้ไขจากเดิม เข้าคัดเลือกตั้งเป็น แก้เป็น เข้ารับการเลือกตั้งเป็น 
หน้า ๑๙ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขจากเดิม ข้อบังคับฯ พึงอ้างอิง แก้เป็น ข้อบังคับฯ ต้อง

อ้างอิง 
หน้า ๒๑ บรรทัดที่ ๑๙ – ๒๐ แก้ไขจากเดิม อนุมัติการออกระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ แก้เป็น ที่
ประชุมมีการอภิปรายเกี่ยวกับให้มีการแก้ไขชื่อระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.  
๒๕๕๓  โดยการอนุมัติใหอ้อกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

หน้า ๒๕ บรรทัดที่ ๕ แก้ไขจากเดิม เพื่อใช้ในการด าเนินงาน แก้เป็น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 

หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๑๑ – ๒๑ แก้ไขข้อความเดิมเป็น ดังนี้ 
สภาพปัญหาด้านการบริหารหลักสูตร พบว่า คณะได้ใช้หลักสูตรศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ชั้นปีที่ ๒ ในปัจจุบัน) และ ปี การศึกษา 
๒๕๕๔ (ชั้นปีที่ ๑ ในปัจจุบัน) หลักสูตรนี้ สกอ. ได้ส่งกลับให้มหาวิทยาลัยแก้ไขประเด็นจ านวนและคุณวุฒิ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และรายละเอียดอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา  แต่ด้วยปัญหา
ในการจัดหาอาจารย์ และความไม่ราบรื่นในการบริหารงานของคณะฯ ในระยะที่ผ่านมา  จึงส่งผลให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในก าหนดเวลา  ถึงแม้ขณะนี้คณะผู้บริหารชุดรักษาราชการแทนจะได้พยายามเร่ง
ด าเนินการร่างหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์คุณภาพฯ ที่ครบถ้วนถูกต้องให้แล้วเสร็จ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ ได้พิจารณาตามล าดับ จนถึงสภามหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อไปยัง สกอ. เพื่อ
พิจารณาเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณารับรองคุณวุฒิเป็นล าดับสุดท้าย 
มิฉะนั้น หากการพิจารณารับรองของส านักงาน กพ. ไม่สามารถประกาศได้ทันกับการจบการศึกษาของ 
นักศึกษา จะส่งผลให้บัณฑิตในสาขาวิชานี้ ไม่สามารถสมัครรับคัดเลือกเข้ารับราชการได้  

หน้า ๒๖ บรรทัดที่ ๒๕ – ๒๙ แก้ไขมติที่ประชุมเป็น ดังนี้ 
            /ให้มหาวิทยาลัย … 



๖ 
 

ให้มหาวิทยาลัยชะลอการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๕ ไว้ก่อน และให้พิจารณาด าเนินการแก้ไขการจัดการเรียนการสอน 
ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๑ ซึ่งใช้หลักสูตรศิลปประยุกต์และการออกแบบ ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ซึ่งยังไม่ผ่านการรับรองของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้  ให้
ยึดประโยชน์ที่จะเกิดแก่นักศึกษาสูงสุดเป็นส าคัญ และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
                   ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  
        ๓.๑.๑  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕ ... 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมพิจารณา 

“ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ. ๒๕๕...” 
ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงตามมตทิี่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. แก้ไขหน้า ๑ วรรค ๒ เพ่ิมการอ้างอ านาจตามความในมาตรา ๖๕/๑ และ มาตรา 
๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒. แก้ไข ข้อ ๒๗ เพ่ิมรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

“ข้อ ๒๗ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาเพ่ิมเงินเดือนประจ าปี การเลื่อนต าแหน่ง การต่อสัญญาจ้าง ตลอดจนเพ่ือติดตาม ปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการประเมิน ดังนี้ 

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีก าหนดให้ประเมินปีละสองครั้งเพ่ือ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลประจ าปีและค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้รางวัลจูงใจและการบริหารงานบุคคลในเรื่อง
อ่ืนๆ 

(๒) การประเมินเพ่ือประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพ” 
๓. เพ่ิม ข้อ ๒๘ ดังนี้          

“ข้อ ๒๘ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่ง
ประเภทผู้บริหาร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
     การประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หรื อต าแหน่งตาม
ความก้าวหน้าของต าแหน่งประเภทสนับสนุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการบริหารบุคคล 

ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕.....  
 
  มติที่ประชุม     เห็นชอบ “รา่งข้อบังคับว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้   

(๑)  ข้อความใน ข้อ ๘ “มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ใหแ้ก้เป็น “มาบังคับใช้โดย
อนุโลม”    

(๒)  ข้อ ๒๑ วรรคสอง ให้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดลอง 
 

       /ปฏิบัติงาน … 



๗ 
 

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการขอขยายระยะเวลาไว้ในข้อบังคับ โดยไม่ต้องท าเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัยในภายหลัง ทั้งนี้อาจก าหนดให้ขยายระยะเวลา ครั้งละ 
๖ เดือน และขยายได้ไม่เกิน ๑ ปี 

(๓)  การเขียนค าว่า “และ/หรือ” ให้แก้เป็น “และหรือ” 

(๔)  การเขียนค าว่า “วรรค ๑” ให้แก้เป็น “วรรคหนึ่ง” (ไม่ให้ใช้ตัวเลข) 
 
  ๓.๑.๒ รายงานปัญหาและอุปสรรคของลูกหนี้เงินยืมสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

 
  ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่อง  เนื่องจากต้องน าไปผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ของมหาวิทยาลัยก่อน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
           ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

         ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         ๔.๑.๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ไตรมาสที่ ๓ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ มี
การได้รับอนุมัติเงินประจ างวดและเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ดังนี้ 

 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ หมายเหตุ 

ก. การอนุมัติเงินประจ างวด ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 
ข. การ เบิ ก จ่ า ย งบประมาณ

ทั้งหมด 
๔๓๕,๒๔๓,๗๙๙.๘๐ ๖๘.๖๘ ตามเป้าหมาย* 

ข.๑ การเบิกจ่ายงบประจ า ๓๓๔,๑๔๓,๑๐๗.๘๐ ๗๘.๒๙ เทียบกับงบประจ าที่ ได้รับการ
จัดสรร 

ข.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน ๑๐๑,๑๐๐,๖๙๒.๐๐ ๔๘.๘๕ ต่ ากว่าเป้าหมาย** 

หมายเหตุ * เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ไว้ที่ร้อยละ ๖๘ เป็นผลมาจากงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนค่าจ้าง
พนักงาน มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 ** เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
ติดตามการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายลงทุนสะสม ณ 
สิ้นไตรมาสที่ ๓ ไว้ที่ร้อยละ ๖๑ 

 
 
 
             /ส าหรับงบประมาณ … 



๘ 
 

ส าหรับงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของงบประมาณ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้ 

รายการ 
เงินกัน  
(บาท) 

จ านวนเงินที่
เบิกจ่าย 
(บาท) 

คงเหลือที่ต้อง
เบิกจ่าย 
(บาท) 

- งบประมาณท่ีกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของ
งบประมาณ ๒๕๕๒ 

๘๙๖,๑๒๕.๐๐ ๘๙๖,๑๒๕.๐๐ - 

- งบประมาณท่ีกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของ
งบประมาณ ๒๕๕๓* 

๘๑,๐๕๙,๑๒๐.๐๐ ๗๖,๓๕๕,๑๒๐.๐๐ ๔,๗๐๔,๐๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ * งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา เป็นผลมาจากแบบรูปฐานรากมี
ความซับซ้อน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารบนพื้นท่ีเป็นหิน ต้องด าเนินการเจาะส ารวจเพิ่มเติม 

ในส่วนผลการด าเนินงานระดับผลผลิต มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด จ านวน ๙ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๒๐.๔๕ จากตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวน ๔๔ ตัวชี้วัด) ส่วนตัวชี้วัด
ที่ยังไม่บรรลุ มีจ านวน ๒๖ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๕๙.๐๙) และตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถรายงานข้อมูลได้ จ านวน ๙ ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ ๒๐๔๕) เนื่องจากอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูล โดยตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ได้แก่ 

- โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี  
      

๑. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่
ได้รับการสนับสนุน 

๒. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ
ลงทุน) 

- โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม  
๓. จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
๔. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
๕. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ไม่รวมงบ

ลงทุน) 
- ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  

๖. จ านวนโครงการวิจัย 
๗. จ านวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

- ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  
๘. จ านวนโครงการวิจัย 
๙. จ านวนผลงานวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ส าหรับตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๒๖ ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
๕๙.๐๙ จากตัวชี้วัดทั้งหมดจ านวน ๔๔ ตัวชี้วัด) พบว่า สามารถสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

 

ผลผลิต ชื่อตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการด าเนินการ 
- ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

- จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- การพิจารณาการส าเร็จ
การศึกษายังไม่เสร็จสิ้น คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
พฤศจิกายน 

- กองแผนงานรวบรวมข้อมูลจาก
กองบริการการศึกษาเพิ่มเติม 



๙ 
 

ผลผลิต ชื่อตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการด าเนินการ 
 ด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 
 ด้านสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- จ านวนนักศึกษาที่เข้า
ใหม่ 

- การรับนักศึกษาของทุก
ผลผลิตยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

- คณะ/หน่วยงานควรพิจารณาปรับ
เป้าหมายการรับให้สอดคล้องกับ
ผลการรับนักศึกษา ซ่ึง
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป็นแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ า
งบประมาณ ๒๕๕๔ เพ่ือให้คณะ/
หน่วยงานด าเนินการตามแผนฯ 
แล้ว 

- จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ 
   

- จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
- จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ต่ า 
   กว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

- คณะ/หน่วยงานควรพิจารณาหา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการตกออก
ของนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ก าหนดเป็นแผนบริหารความเสีย่ง 
ประจ างบประมาณ ๒๕๕๔ เพื่อให้
คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามแผน
ฯ แล้ว 

- ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่จบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาหลักสูตรไม่
เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด 

- มหาวิทยาลยัควรปรับค่าเป้าหมาย
ให้สอดคล้องกับผลการด าเนนิงาน
และสภาพปัญหา และควรหา
มาตรการให้นักศึกษาสามารถส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ผลงานการให้บริการ
วิชาการ 

- จ านวนผู้เข้ารับบริการ 
- จ านวนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

- ได้รับงบประมาณล่าช้า 
- บางคณะอนุมัติการเบิก
จ่ายเงินล่าช้า ต้องเลื่อนการ
จัดงาน 
- ช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ
ต้องฝึกงานภาคฤดูร้อน ท า
ให้การด าเนินงานล่าช้า   
- ยังเหลือโครงการที่ยังไม่
ด าเนินการ ๖๑ โครงการซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นโครงการใหญ่ที่
มีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก 

- มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ และการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 
- ในปีงบประมาณต่อไปผู้รับผิดชอบ
โครงการควรปรับแผนการ
ด าเนินงาน ให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานจริง 
- กองแผนงานรวบรวมข้อมูลจาก
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการ
วิจัย บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มเติม 

- ผลงานท านุบ ารุง  
  ศิลปวัฒนธรรม 

- จ านวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 
- จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการศิลปวัฒนธรรม 

- ได้รับงบประมาณล่าช้า 
- บางคณะการปรับเปลี่ยน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายท าให้
ล่าช้า 
- สภาพอากาศ/ สิ่งแวดล้อมมี
ผลต่อการด าเนินโครงการ 
- ขาดวัสดุและอุปกรณ์ในการ 

- มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ โดยควรจัดหาทรัพยากร
สนับสนุน  
- ในปีงบประมาณต่อไปผู้รับผิดชอบ
โครงการควรปรับแผนการ
ด าเนินงาน ให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินงานจริง 

 



๑๐ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
 

ผลผลิต ชื่อตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการด าเนินการ 
  ด าเนินงาน กองแผนงานรวบรวมข้อมูล

เพ่ิมเติมจากโครงการจัดตั้งกอง
ส่งเสริมการวิจัยฯ 

- ด้านการวิจัย  
 ผลงานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 ผลงานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ 

- จ านวนโครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จ 

 - แผนการด าเนินงานวิจัยจะแล้ว
เสร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ จึง 
ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ 

- โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี 

- จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

- ผลการรับนักเรียนตาม
โครงการต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับ
ค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับผล
การรับจริงและสภาพปัญหาที่
เกิดข้ึน 

- ทุกผลผลิตที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมาย 

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร (ไม่
รวมงบลงทุน) 

- อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

  
    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
    พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงาน เพื่อ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ไตรมาสที่ ๓ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

๑.  ผลการ เบิกจ่ ายงบลงทุนที่ค่ อนข้างต่ า  ซึ่ ง เป็นผลมาจากบริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารก่อสร้างผูกพันงบประมาณต่างๆ  ในมหาวิทยาลัยเป็นบริษัทเดียวกันและขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน  จึงขอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะท างานเพื่อรวบรวมปัญหา ศึกษาผลกระทบ และแนวทาง
การแก้ไข  หากบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างต่อไปได้  

๒. ผลการด าเนินงานระดับผลผลิตของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวช้ีวัดนั้น ควรระบุถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินงาน เพื่อการให้ความเห็นในการแก้ปัญหาที่
ชัดเจน และเหมาะสมกับระยะเวลาที่เหลือในปีงบประมาณ  
 

๔.๑.๑ .๒ รายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่  ๓           
ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔  
นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน น าเสนอที่

ประชุมพิจารณารายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๔) ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและ
งบประมาณ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและ 

/งบประมาณ ... 



๑๑ 
 

งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ข้อที่ ๔, ๕ และ ๗ จึง
ขอให้นางแสงรัชนี  อเนกคุณวุฒิ หัวหน้างานบัญชี กองคลงั รายงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑. รายงานงบกระแสเงินสด (งบที่แสดงถึงการรับเข้า และ จ่ายออก  ของเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสด) ซ่ึง ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ มีงบกระแสเงินสดจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 
 

ประเภท เงินงบประมาณ เงินรายได้  รวม 

กระแสเงินสดรับ ๔๐๙,๒๖๐,๕๓๐.๖๘ ๕๒๗,๘๔๒,๖๗๕.๘๐ ๙๓๗,๑๐๓,๒๐๖.๔๘ 

กระแสเงินสดจ่าย ๓๗๗,๙๑๖,๐๗๙.๘๕ ๔๗๓,๖๗๘,๘๒๙.๑๙ ๘๕๑,๕๙๔,๙๐๙.๐๔ 

กระแสเงินสดยกมาต้นงวด ๒๘,๒๒๒,๕๑๗.๒๘ ๒๖๓,๕๔๘,๔๑๕.๙๕ ๒๙๑,๗๗๐,๙๓๓.๒๓ 
กระแสเงินสดคงเหลือยกไป ๕๙,๕๖๖,๙๖๘.๑๑ ๓๑๗,๗๑๒,๒๖๒.๕๖ ๓๗๗,๒๗๙,๒๓๐.๖๗ 

 
เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนกระแสเงินสดรับ ของเงินงบประมาณ : เงินรายได้ จะ

เท่ากับ 43.67 : 56.33 
๒. รายงานสถานะการรับ – จ่ายเงิน จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

๒.๑ ภาครายรับ 
(๑) เงินรายได้ : เงินรายได้ที่จัดสรรตั้งยอด เป็นเงิน ๔๓๗,๕๗๔,๕๐๐ 

บาท และมีรายรับจริงเงินรายได้ เป็นเงิน ๓๗๗,๑๑๖,๘๐๖.๒๓ 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๘ ของเงินรายได้ที่จัดสรรตั้งยอด 

(๒) เงินงบประมาณแผ่นดิน : เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 
๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท และมีเงินงบประมาณที่รับจริง เป็นเงิน 
๕๗๖,๐๐๕,๐๐๔.๐๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๑ ของเงิน
รายได้ที่จัดสรรตั้งยอด                                          

๒.๒ ภาครายจ่าย 
(๑ )  เงินรายได้  : เ งินรายได้ที่ เบิกจ่ ายแล้ ว  เป็น เ งิน 

๑๓๒,๕๗๓,๕๙๐.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๐ ของเงิน
รายได้ที่จัดสรรตั้งยอด และมีเงินรายได้ที่ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน 
๓๐๕,๐๐๐,๙๐๙.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๐ ของเงิน
รายได้ที่จัดสรรตั้งยอด 

(๒) เงินงบประมาณแผ่นดิน : เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 
๓๔๓,๘๓๕,๑๘๗.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๕ ของเงิน
งบประมาณที่จัดสรรตั้งยอด และมีเงินรายได้ที่ยังไม่เบิกจ่าย เป็น
เงิน ๒๘๙,๙๓๒,๐๑๒.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๕ ของเงิน
งบประมาณที่จัดสรรตั้งยอด 

๓. รายงานสถานะทางการเงิน (งบดุล) ประกอบด้วยรายการ ทุน หนี้สิน และ
สินทรัพย์  ของเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ) ซึ่ ง  ณ สิ้ น ไตรมาสที่  ๓ มีสินทรัพย์  คิด เป็น เงิน 
๒,๘๕๗,๔๕๒,๐๖๑.๘๒ บาท จ าแนกเป็นทุน เป็นเงิน ๒,๗๗๘,๐๘๗,๔๘๒.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒ ของ
สินทรัพย์ทั้งหมด และเป็นหนี้สิน เป็นเงิน ๗๙,๓๖๔,๕๗๙.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๘ ของสินทรัพย์ทั้งหมด จาก
อัตราส่วนของทุน และหนี้สิน ตามที่กล่าวข้างต้นอธิบายได้ว่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยโดยรวม (โดยเฉพาะอาคาร
และอุปกรณ์ มีจ านวน ๒,๐๐๗,๐๑๑,๗๔๐.๕๔ บาท) ส่งผลให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความสามารถในการช าระ 

           /หนี้ได้เป็นอย่างด ี… 



๑๒ 
 
หนี้ได้เป็นอย่างด ี

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
    พิจารณารายงานทางการเงินและสรุปวิเคราะห์รายงานทางการเงิน และให้
ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
มติที่ประชุม เห็ นชอบรายงานสถานะทางการ เ งิ นมหา วิทยาลั ย

อุบลราชธานี ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ให้กองคลังจัดท ารายงานโดยเพิ่มเติมเปอร์เซ็นต์ทั้งภาครายรับและภาค

รายจ่ายในรายงานส่วนต่างๆ  
๒. ควรมใีบสรุปปะหน้ารายงานส่วนต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล

ที่จะรายงานมากขึ้น  
๓. ให้กองคลังสรุปและจัดท ารายงานสถานะทางการเงินมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อย ๗ วัน       
๔. ควรระบุหมายเหตุด้วยว่ารายงานสถานะทางการเงินฯนี้  ไม่รวมถึง

เงินกองทุนส่งเสริมบัณฑิตและพัฒนาบัณฑิตของแต่ละคณะ  
 
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

๔.๑.๒.๑  การอนุมัติเบิกจ่าย ในโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบุคลากรใน 
    สถาบันอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัย 

   ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

     ฝ่ายเลขานุการขอถอนเรื่อง  เนื่องจากข้อมูลมีความซับซ้อนและยังไม่ 
แล้วเสร็จ 
 

๔.๑.๒.๒ พิจารณาอนุญาตการลาออกจากต าแหน่งของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี น าเสนอที่ประชุม

พิจารณาอนุญาตการลาออกจากต าแหน่งของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา ได้
ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เนื่องจากมีภาระ
งานด้านการสอนมาก  ประกอบกับต้องดูแลบิดาซึ่งสุขภาพไม่ดี           

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามตามข้อ ๑๕ (๘)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และโดยอนุโลมตามข้อ ๕ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากต าแหน่งบริหารของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๑ ที่ก าหนดให้
อธิการบดีน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

 

    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
    พิจารณาอนุญาตการลาออกจากต าแหน่งของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 

/มติทีป่ระชุม … 



๑๓ 
 

มติที่ประชุม อนุญาตให้รองศาสตราจารย์สถาพร  โภคา  ลาออกจาก
ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔  และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  ในการ
ขออนุญาตการลาออกจากต าแหน่งทางบริหารของผู้บริหารในคราวต่อไป ควรให้ผู้บริหารที่ลาออกจากต าแหน่ง
จัดท ารายงานสรุปปัญหา อุปสรรค  และแนวทางแก้ไขการด าเนินงานของคณะนั้นๆ ประกอบด้วย 

 

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
    ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และข้อ ๕ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย พ .ศ. 
๒๕๕๑           

       

    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

มติที่ประชุม อนุ มัติ การแต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้  

(๑) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี   วีรกิตติ   ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๒) รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  กรรมการ 
 อธิการบดี       
(๓) รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์   กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
(๕) รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร   กรรมการ 
 ประธานสภาอาจารย์       

 
๔.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แต่งตั้งให้นายฐิติพล  ภักดีวานิช  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดคณะรัฐศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ถึงจนกว่าการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์จะแล้วเสร็จ  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔  ข้อ ๑๐  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ ๕          

 

    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 
 

/มติทีป่ระชุม … 



๑๔ 
 
 

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
ดังนี้  

(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  ประธานกรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

                              (๒) รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  กรรมการ 
 อธิการบดี 
(๓)  รองศาสตราจารย์วัชรพงษ ์  วัฒนกูล  กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
                              (๔)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร์   กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
                              (๕)  รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร   กรรมการ 

       ประธานสภาอาจารย์    
        

๔.๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะ

พยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งให้นางสุรีย์  ธรรมิกบวร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
ต าแหน่ง  อาจารย์  สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์  ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่า
คณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑          

 

    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

มติทีป่ระชุม อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ ดังนี้  

(๑) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ 

                         (๒) รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  กรรมการ 
 อธิการบดี 

(๓)  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

(๔)  รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์   วัฒนกูล  กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

                              (๕)  รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร   กรรมการ 
       ประธานสภาอาจารย์    
 
 
 
 
 

            /๔.๒.๔ การแต่งตั้งท่ีปรึกษา ... 



๑๕ 
 
  ๔.๒.๔ การแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา การแต่งตั้งปรึกษาด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ 
และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง  เช่น การท านิติกรรมสัญญาและการ
บริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง  การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการจัดท าค าสั่งทางปกครอง และการ
ด าเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือแบ่งเบาภาระของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าว  โดยมีภาระงาน ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ อัตรา
ค่าตอบแทน  และตารางการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. เสนอแต่งตั้งนายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ส านักงานที่ปรึกษา

กฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยก าหนดภาระ
งาน ดังนี้ 

(๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณา ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

(๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
กฎหมายของมหาวิทยาลัย (เช่น การจัดท าระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และค าสั่ง)  

(๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ
ของสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

(๔) งานด้านกฎหมายอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
                                      ๒. ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี  (จากวันที่ได้รับการอนุมัติจาก 

ส านักงานอัยการสูงสุด)  
                                      ๓. อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
                                      ๔. ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  
         (๑) มาปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เดือนละ ๔-๖ วัน 
                                          (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อท่ีประชุมกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย ในเรื่องที่สภามหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  
                                          (๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 

(๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็คโทรนิกส์ แก่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา ตรวจส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ใน
ระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่โครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  
 
 
         /๔.๒.๕  การแต่งตั้ง … 
 



๑๖ 
 

 ๔.๒.๕  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาผู้บริหารด้านการวิจัย (เพิ่มเติม) 
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี น าเสนอที่ประชุม

พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บริหารด้านการวิจัย (เพ่ิมเติม) ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศ เรื่อง 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
กิจการต่างๆ  

 โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ส านักงานอธิการบดี เห็นว่า มหาวิทยาลัยได้ปรับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยให้ความส าคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอเสนอชื่อ นางสาว
กาญจนา  ทองทั่ว นักวิชาการอิสระ เพ่ือแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย (เพ่ิมเติม)  เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้
มีความรู้ ความสามารถและด าเนินการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ในเบื้องต้นการการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีแล้ว 
 

    ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาผู้บริหารด้านการวิจัย (เพ่ิมเติม) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

 ๔.๒.๖ การเสนอรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ 
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
น าเสนอท่ีประชุมพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หมวดที่ ๑๓ การอนุมัติปริญญา ข้อ ๕๖.๖ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือเคยได้รับ
สัญลักษณ์ W ในรายวิชาใดจะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเกียรตินิยม ยกเว้น สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็น
รายบุคคล ในการนี้ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือพิจารณา
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ จ านวน ๗ คน ดังนี้ 

คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๗ คน 
เนื่องด้วย  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มีการรับนักศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ เข้า

ศึกษาโครงการพิเศษ ซึ่งเข้าศึกษาในชั้นปีที่ ๒ ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี (ได้รับเทียบโอน
รายวิชาในชั้นปีที่ ๑ จากคณะจ านวนไม่เกิน ๔๘ หน่วยกิต) สาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติจ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๘๗ หน่วยกิต และไม่น้อยกว่า ๑๘๘ หน่วยกิต ส าหรับสาขาเฉพาะทางเภสัชภัณฑ์  การศึกษา
ในชั้นปีที่ ๒ ถึงชั้นปีที่ ๕ จ านวนหน่วยกิต (สาขาเฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ ๑๔๘ หน่วยกิจและสาขาเฉพาะทาง
เภสัชภัณฑ์  ๑๔๖ หน่วยกิต)ซ่ึงเทียบได้ไม่น้อยกว่าหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี  ซึ่งมีหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๒๐ - 
๑๕๐ หน่วยกิต ทางคณะจึงขอเสนอให้นักศึกษาในหลักสูตรและโครงการดังกล่าวได้รับเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ - สกุล 
เกรด 
สะสม 

หมวด 
บังคับ 

เกียรติ 
นิยม 

โอน 
รายวิชา 

หน่วยกิต
ที่เรียน 

๑ ๔๙๑๕๐๙๙๕ นายสุรวุฒ ิ ดอนค าชัยมงคล ๓.๖๐ ๓.๖๕ อันดับ ๑ ๔๘ หน่วยกิต ๑๓๙ 

๒ ๔๙๑๕๐๘๗๖ นายวีระพล  บุณรงค์ ๓.๕๔ ๓.๕๘ อันดับ ๑ ๔๘ หน่วยกิต ๑๓๙ 

๓ ๔๙๑๕๐๖๔๕ นางสาวจิราภรณ์  มูลวิชา ๓.๕๒ ๓.๕๔ อันดับ ๑ ๔๘ หน่วยกิต ๑๓๙ 

๔ ๔๙๑๕๐๖๓๘ นางสาวจ าเนียร  โสมณวัฒน ์ ๓.๕๑ ๓.๕๓ อันดับ ๑ ๔๘ หน่วยกิต ๑๓๙ 

๕ ๔๙๑๕๐๗๘๖ นายปิยวัฒน์  ประสารศิวะมัย ๓.๕๓ ๓.๕๐ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต ๑๔๒ * 



๑๗ 
 

๖ ๔๙๑๕๐๗๒๖ นางสาวนิติกานต์  หมื่นสุข ๓.๔๙ ๓.๕๐ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต ๑๓๙ 

๗ ๔๙๑๕๐๙๕๙ นายสมภพ  ไทยานันท์ ๓.๔๒ ๓.๔๓ อันดับ ๒ ๔๘ หน่วยกิต ๑๓๙ 
      

หมายเหตุ : เคยได้ D+ 
ทั้งนี้  การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมให้กับนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว สภา

มหาวิทยาลัยเคยอนุมัติมาแล้ว ๕ ครั้ง ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถึง ๒๕๕๒ ตามเอกสารแนบและการขออนุมัติ
ปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษในครั้งนี้คณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาและ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันที่ ๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ 
 

       ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
       การขออนุมัติผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเกียรตินิยมเป็นกรณีพิเศษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓  

จ านวน ๗ คน 
 

                                       มติที่ประชุม     อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้  ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขข้อบังคับ
หรือกฎระเบียบใหม่  ให้สอดคล้องกับกรณีดังกล่าวเนื่องจากมีการด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 
 

 ๔.๒.๗ การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๘)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๘) มีผู้ที่
ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งผ่าน
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันส าเร็จการศึกษาแล้ว และผ่าน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้
ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑  คน 
๑. คณะบริหารศาสตร์    จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร์   จ านวน   ๑  คน 
 

หลักการแนวคิด 
 ๑. การส าเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ก าหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

(๒) ข้อบังคับฯ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๓  

(ครั้งที่ ๘)  จ านวน ๑ คน 
 

/มติที่ประชุม ...   



๑๘ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๒.๘ การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๒) มีผู้ที่
ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งผ่าน
มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันส าเร็จการศึกษาแล้ว และผ่าน 
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้
ส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน   ๑  คน 
 

หลักการแนวคิด 
 ๑. การส าเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ก าหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๒) ข้อบังคับฯ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๓ (ครั้งที่ 

๒) จ านวน ๑ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๒.๙  การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษาที่ ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) มีผู้ที่
ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๔ คน โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งผ่าน
มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะได้พิจารณารับรองผลการเรียนและวันส าเร็จการศึกษาแล้ว และผ่าน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบให้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๒๔ คน ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒๒  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๑๐  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา เคมี     จ านวน   ๑  คน 
- สาขาวิชา ฟิสิกส์     จ านวน   ๑  คน 

/- สาขาวิชา … 



๑๙ 
 

- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา   จ านวน   ๘  คน 
 

๒. คณะเกษตรศาสตร์   จ านวน ๓ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรเพ่ือพัฒนาชนบท  

        จ านวน   ๓  คน 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์   จ านวน ๓ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล   จ านวน   ๓  คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์   จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน   ๑  คน 
- สาขาวิชา สังคมศาสตร์และการพัฒนา  จ านวน   ๓  คน 

๕. คณะบริหารศาสตร์  จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์   จ านวน   ๒  คน 

   

ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒  คน 
๑. คณะบริหารศาสตร์  จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์   จ านวน   ๒  คน 

 

หลักการแนวคิด 
 ๑. การส าเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ก าหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๒) ข้อบังคับฯ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 
 ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 

การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ 
๒) จ านวน ๒๔ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
  ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

       ๔.๓.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ใน
การขอปรับปรุงหลักสูตร    เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้บัณฑิตสามารถ
พัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติ ด้วยวิทยาการในลักษณะเฉพาะทางและเชิงบูรณาการ เพ่ือสอดรับกับ
นโยบาย ASEAN Economic Community  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

         /เทคโนโลยี … 



๒๐ 
 
เทคโนโลยีการอาหารที่มีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการศึกษาด้านอ่ืนๆ เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสอดคล้องตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาของคณะ ซึ่งมุ่งเน้นเพ่ือเสริมสร้างทุนปัญญา และการขยายโอกาสทางการศึกษา
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาพอเพียง โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ือให้เป็นไปอย่าง
ยั่งยืน อันเป็นการสนองตอบกับแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ อีกทั้งยังได้คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อสังคม 
                                      สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ปรับโครงสร้างจ านวนหน่วยกิตกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  กลุ่มวิชาแกน กลุ่ มวิชาชีพเลือกส าหรับกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา/ฝึกงานและวิจัย) และปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนชั่วโมง
ในรายวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๓๗ หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ คน จ านวนรับ
นักศึกษา ๖๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ ๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี  
 

ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
๑. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์  
๒. หลักสูตรนี้ใช้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น

ไป 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 
      ๔.๓.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ  ได้พิจารณาแล้วใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอเปิดหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งความก้าวหน้าทาง
วิชาการ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตจะเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถดังนี้  

๑. มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีววิทยา สามารถน าไปบูรณาการในการ
ประกอบอาชีพอย่าง   มีคุณภาพ 

 ๒. คิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆได ้และสามารถน าองคค์วามรู้ไปประยุกต์ใช้กับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดทักษะและกระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ 
 
             /มีความรู้ … 



๒๑ 
 

๓. มีความรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับทิศทางระบบเศรษฐกิจ
และสังคมโลกยุคใหม่ ภายใต้กติกาการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและการเปิดเสรีทางการค้า   

๔. ศึกษาต่อระดับสูงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งจะ
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๕. มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
๑. เปิดรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๒. เปิดสอนเป็นหลักสูตรปกติในระบบทวิภาค  
๓. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
๔. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ ห้องเรียนแบบบรรยาย ๒๑ 

ห้อง ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑๐ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๐ ห้อง หนังสือภาษาไทย 
๕,๕๖๔ เล่ม หนังสือภาษาอังกฤษ ๔,๒๘๙ เล่ม วารสารภาษาไทย ๕ เล่ม วารสารภาษาอังกฤษ ๕ เล่ม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลส าเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอเพ่ือการศึกษา ๓๐ รายการ แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านเครือข่าย 
Internet ๑๐๐ รายการ และอุปกรณ์การสอนได้แก่ เครื่อง LCD Projector จ านวน ๑๐ เครื่อง 

 

ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจหรือความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต  

การส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และภาวะการได้งานท าของนักศึกษา ได้
แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี ๑ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน กลุ่มท่ี ๒ สถานศึกษาระดับประถม 
ศึกษาและมัธยมศึกษา ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีตอบแบบสอบถาม และกลุ่มที่ ๓ มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่
มีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน ซึ่งปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ หน่วยงานภาครัฐ / เอกชน มีความต้องการบัณฑิตสาขาชีววิทยาร้อยละ 
๘๕.๗๑  ไม่ต้องการ  ร้อยละ ๑๔.๒๙ 

กลุ่มที่ ๒ สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความต้องการบัณฑิตสาขา
ชีววิทยาระดับมากที่สุดร้อยละ ๒๐.๐๘ ระดับมากร้อยละ ๖๙.๒๓ ระดับน้อยร้อยละ ๗.๖๙ 

กลุ่มท่ี ๓ มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคที่มีบัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยา ข้อมูลภาวะการได้งาน
ท าของมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ๕ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๓ ปรากฏผลดังนี้  
 

ตารางแสดงผลส ารวจภาวการณ์ได้งานท าของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ของ
มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ๕ แห่ง   
 

 

สถานศึกษา 
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวนผู้ศึกษา
ต่อ 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ได้งานท า 

จ านวนบัณฑิต 
ที่ยังไม่ได้งานท า 

๑. ม.ขอนแก่น (ร้อยละ) ๓๙ (๑๐๐) ๒๗ (๖๙.๒๓) ๑๑ (๒๘.๒๑)       ๑ (๒.๕๖) 
๒.ม.มหาสารคาม (ร้อยละ) ๑๒๑ (๑๐๐) ๔๐ (๓๓.๐๕) ๕๐ (๔๑.๓๓) ๓๑ (๒๕.๖๒) 
๓. ม.นเรศวร (ร้อยละ) ๘๘ (๑๐๐) ๒๖ (๒๙.๕๕) ๖๒ (๗๐.๔๕) ๐ (๐.๐๐) 
๔. ม.บูรพา (ร้อยละ) ๕๓ (๑๐๐) ๖ (๑๑.๓๒) ๔๗ (๘๘.๖๘) ๐ (๐.๐๐) 
๕. ม.สงขลานครินทร์ (ร้อย
ละ) 

๕๗ (๑๐๐) ๑๙ (๓๓.๓๓) ๒๕ (๔๓.๘๖) ๑๓ (๒๒.๘๑) 

รวม (ร้อยละ) ๓๕๘ (๑๐๐)  ๑๑๘ (๓๒.๙๖) ๑๙๕ (๕๔.๔๗)  ๔๕ (๑๒.๕๗)  
 
 

   /ความคุ้มค่าของหลักสูตร ... 
 



๒๒ 
 

ความคุ้มค่าของหลักสูตร 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

เช่นเดียวกับหลักสูตรสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันคณะฯได้เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอน
มาก่อน การด าเนินการเปิดหลักสูตรนี้ จะมีส่วนช่วยสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับคณะ
ต่างๆของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง  

๒. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
งานวิจัยควบคู่ขนานกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อน าผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนจะส่งผลให้น าไปสู่ความ
เลิศทางวิชาการอย่างแท้จริง ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ อย่างยั่งยืนทั้งปัจจุบันและในอนาคต  

๓ .  เ มื่ อ พิ จ า ร ณ า ที่ ตั้ ง ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  พบ ว่ า อ ยู่ ห่ า ง จ า ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบกับจ านวนนักเรียนที่ 
มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับผิดชอบมีจ านวนมาก การเปิดหลักสูตรนี้จึงเป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับนักเรียน  

 

จุดเด่นของหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคุณลักษณะ/

จุดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ดังนี้ 
๑. มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ที่ถูกต้อง มีความยืดหยุ่นในการท างานและการด ารงชีวิต  

รู้จักวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และปรับตัวเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับทิศทางของระบบเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคใหม่ 
ภายใต้กติกาการค้าเสรี ตลอดจนสามารถบูรณาการศาสตร์ความรู้แขนงต่างๆน าไปแก้ไขปัญหาได้            

๒. จ านวนรับนักศึกษาในระยะเริ่มต้นของการเปิดหลักสูตรมีจ านวนที่เหมาะสม (๔๐ คน) 
ซึ่งไม่มากเกินไป ท าให้นักศึกษาสามารถท าวิชาโครงงาน (Senior Project) และมีกิจกรรมเสริมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

๓. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้เปิดหลักสูตรจ านวน ๓ หลักสูตรมาก่อน ได้แก่ 
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จึงท าให้ภาควิชา
มีความพร้อมทั้งในเรื่องจ านวนของบุคลากร ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนการเรียนการการ
สอนหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาชีววิทยาได้เป็นอย่างดี 

๔. อาจารย์ประจ าสาขาชีววิทยามีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรอบรมครู และนักเรียน
ในสังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นเวลาร่วม ๒๐ ปี ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับมูลนิธิ สอวน. โครงการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (SIS) ร่วมกับส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTDA) โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาคฤดูร้อน ร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น จึงมีความเข้าใจถึงปัญหาของโรงเรียน โดย
น าเอาประสบการณ์และเทคนิควิธีการสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีจุดเด่นของที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติสูงจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการท าโครงงาน (Senior Project) และการวิจัยของนักศึกษา
และอาจารย์ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผลให้บัณฑิตมคีวามรอบรู้ในแขนงด้านนี้  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ 
 
            /มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี … 



๒๓ 
 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่
น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ คน จ านวนรับ 
นักศึกษา ๒๔๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ ๕๓,๙๓๒ บาท/คน/ปี  

ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
๑. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
๒. หลักสูตรนี้ใช้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น

ไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก่อน จึงจะด าเนินการรับนักศึกษาได้ 

 
มติที่ประชุม     อนุมัติ  และหลักสูตรนี้ใช้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการพิจารณารับทราบจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก่อน  จึงจะด าเนินการรับนักศึกษาได้ 

 
๔.๓.๓   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

น าเสนอท่ีประชุมพิจารณา ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือปรับโครงสร้าง เนื้อหา คุณสมบัติของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้ใช้บัณฑิต 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี เพ่ือปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ให้ทันสมัย  และพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษา
ต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๒  จ านวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ๓๗ หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น ๕ คน  
จ านวนรับนักศึกษา  ๑๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๙๘,๕๑๐.๗๗ บาท/
คน/ปี  
 

ประเด็นทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
๑. ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
๒. หลักสูตรนี้ใช้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น

ไป 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

    /๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน … 



๒๔ 
 
  ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน 

๔.๔.๑ แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ 
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาทางวินัย 
นายสหรัฐ  โนทะยะ รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย น าเสนอที่

ประชุมพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
สอบสวนพิจารณาทางวินัย ตามที่ได้มีการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไว้แล้วนั้น เนื่องจากในการด าเนินการสอบสวนวินัยข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  ในบางกรณี
มีข้อจ ากัดด้านการแต่งตั้งประธานกรรมการจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า หรือเทียบเท่า
ได้ไม่ต ากว่าผู้ถูกกล่าวหา โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาด ารงต าแหน่งระดับสูง และมหาวิทยาลัยไม่สามารถขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากส่วนราชการอ่ืนได้ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ปรับปรุงคุณสมบัติคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบสวน
วินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ได้เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
เสนอให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 
“ข้อ ๘ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวน

วินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้แต่งตั้งจากผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือหน่วยงานอ่ืน 
รวมกันแล้วมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา  
เมื่อได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว แม้ภายหลังประธานกรรมการจะด ารงต าแหน่งต่ ากว่าหรือเทียบเท่า
ได้ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ก็ไม่กระทบถึงการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการจ านวนอีกไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็น
เลขานุการ และอาจจะมีผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้       

  คณะกรรมการสอบสวนต้องมีผู้ด ารงต าแหน่งนิติกร หรือผู้ได้รับปริญญาทาง
กฎหมายหรือผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการด าเนินการทางวินัย ร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 

กรณีที่แต่งตั้ งประธานกรรมการจากผู้ที่ เคยเป็น ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  องค์ประกอบของคณะกรรมการ
สอบสวนจะต้องมีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  

การแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสอบสวนตามวรรคแรก ให้ผู้สั่งแต่งตั้งค านึงถึง
เหตุแห่งการใช้สิทธิคัดค้านตามข้อ ๑๑ ด้วย” 

 
มติที่ประชุม    ให้มหาวิทยาลัยน าไปหารือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคุณสมบัติ  และองค์ประกอบของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือ
คณะกรรมการสอบสวนวินัยท่ีมิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให ้

  /ความเห็นอย่างใด ... 



๒๕ 
 
ความเห็นอย่างใด  แล้วจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
๔.๔.๒ ขอยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และประกาศสภามหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมพิจารณาการขอยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  และประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องแต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการต่างๆ และประกาศสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่างๆ นั้น บัดนี้ คณะท างานและคณะกรรมการด้านต่างๆ 
ได้ด าเนินงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอยกเลิกค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๐/๒๕๕๐ , ที่ ๖/๒๕๕๑ , ที่ ๗/๒๕๕๑ , ที่ ๑๕/๒๕๕๓ จ านวน ๔ ค าสั่ง และขอ
ยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๗ ประกาศ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. พิจารณาการขอยกเลิกค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ๑๐/๒๕๕๐ ,  
    ที่ ๖/๒๕๕๑ , ที่ ๗/๒๕๕๑ , ที่ ๑๕/๒๕๕๓ จ านวน ๔ ค าสั่ง  
๒. พิจารณาขอยกเลิกประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๗ ประกาศ 
 
มติที่ประชุม  อนุมัติ 

  
๔.๔.๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓   

ระดับมหาวิทยาลัย 
ดร. สุรชัย  จูมพระบุตร  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 

น าเสนอท่ีประชุมพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัย ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดการและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ระดับมหาวิทยาลัย ความละเอียดตามวาระที่ ๕.๔ และ ๕.๕  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน น าโดยรองศาสตราจารย์ด ารงค์ ทวีแสง
สกุลไทย ประธาน และคณะกรรมการ รวมจ านวน ๙ คน ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๓  รูปแบบวิธีการ คือ คณะกรรมการได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงานใน
รอบปีการศึกษา ๒๕๕๓ และพิจารณาเอกสาร/หลักฐาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง การเยี่ยมชมคณะ หน่วยงานเทียบเท่า และการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งศูนย์
แพทยศาสตร์ศึกษา เพ่ือพิจารณาสรุปผลการประเมิน น าเสนอจุดเด่นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อ
มหาวิทยาลัย ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อยู่ในระดับดี (๓.๗๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม   

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ วัน
อังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในดังกล่าว มีมติให้น าเสนอรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส าหรับข้อมูล
การด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยได้ติดตาม ตามเกณฑ์การด าเนินการของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซึ่งมีประมาณการว่าจะประเมินในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และตามตัวบ่งของ สกอ. ตาม 

        /เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวิจัย … 



๒๖ 
 
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวิจัย ให้ท าการวิเคราะห์แยกและรายงานต่างหาก เพ่ือความชัดเจนในการรายงานและเพ่ือใช้
ในการพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระดับมหาวิทยาลัย

และให้ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ให้มหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ 

ภายใน  ไปด าเนินการเพื่อพัฒนาผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 
๒. ในการเสนอแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแผนพัฒนา คณะ/

วิทยาลัย/ส านัก ในระยะ ๕ ปี นั้น  ให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  จัดท าโครงการหรือกิจกรรมตามคุณภาพตามผล
การประเมินบรรจุไว้ในแผนดังกล่าว 

๓. ให้มหาวิทยาลัยติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาและปรับปรุงผลการประเมิน
ของคณะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นระยะ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑  ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณีจ้างบุคคลที่ส าเร็จ 
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะราย) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพราช หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอที่

ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณีจ้างบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะราย) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้คงกรอบอัตรานักเรียนทุนที่ผิดสัญญา ราย นายนิมิต กิม
ประพันธ์ ไว้ที่คณะวิทยาศาสตร์ และเห็นชอบให้เปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ จากเดิม ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ เป็น 
ปริญญาโทหรือเอก สาขาฟิสิกส์ เน้นดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลตามขั้นตอน ผู้
ผ่านการคัดเลือกคือ นายเชิดชัย วุฒิยา ซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ และ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คณะจึงขออนุมัติจ้างบุคคล
ดังกล่าวเป็นพนกังานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  แต่
เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวขัดกับมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ “พิจารณาหลีกเลี่ยงรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้า
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์” และ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยมีมติยืนยันตามมติเดิม แต่มีการอภิปรายกันในกรณีว่า “เป็นการให้พิจารณาหลีกเลี่ยง 
ถ้ามีเหตุผลความจ าเป็นควรมีการพิจารณาเป็นกรณีไป”  

เนื่องจากเป็นการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงมีมติให้ คณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอ
เหตุผลและความจ าเป็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติจ้างบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งอาจารย์ (เฉพาะราย)   
 
 

/ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา … 



๒๗ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
พิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย กรณีจ้างบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะราย)  
 

 มติที่ประชุม     มอบอธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณบดีที่เป็น 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่งทั้งสามท่าน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคล
ดังกล่าว เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
 

       ๕.๒   ขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพ  
     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
       
     รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข  ขอถอนเรื่องดังกล่าวเพื่อน ากลับไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ก่อน 

 
 ๕.๓  รายงานการปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  น าเสนอที่ประชุมพิจารณา รายงานการปฏิบัติงาน  
ณ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นการรายงานการปฏิบัติงานในเบื้องต้น จากการศึกษาสภาพปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  

 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
๑) การเปิดรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งขัดต่อมติสภา

มหาวิทยาลัย ที่ให้งดรับพบว่าคณะฯ ได้เปิดรับสมัคร และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดังนั้น จึงได้ด าเนินการจัดสอบ 
และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก แต่ได้แจ้งให้ทราบว่าเพ่ือรักษาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา จึงไม่
สามารถรับเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ คณะฯ จะรักษาสิทธิ์ไว้ระยะสองปี และได้ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสอบ 

๒) การจัดการ กรณี มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ของคณะ ๑ ราย ปฏิบัติงานโดยยังไม่มี
ค าสั่งจ้าง เมื่อตรวจสอบพบว่า อธิการบดีมีค าสั่งให้คณะชะลอการจ้างเหตุเพราะมีผู้ร้องเรียน ความโปร่งใส บริสุทธิ์  
ยุติธรรมของการสอบคัดเลือก แต่คณะฯ มิได้ด าเนินการตามที่อธิการบดีได้สั่งการ โดยได้มอบหมายงานให้ผู้ผ่านการ
คัดเลือกรายดังกล่าว นับตั้งแต่วันรายงานตัว จึงได้แจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายนั้นยุติการปฏิบัติงาน และขออนุมัติ
จ่ายเงินชดเชยการปฏิบัติงานในอัตราตามคุณวุฒิ ตามระยะเวลาที่ได้มาปฏิบัติงาน 

๓) รับบุคลากร ๓ คน และคณาจารย์ ๒ คน รวมเป็น ๕ คน ที่ถูกผู้บริหารชุดก่อนพักการ
ปฏิบัติงาน ให้กลับเข้าปฏิบัติงาน เพ่ือประเมินผลฯ ต่อไปให้ถูกต้องตามระบบงานบริหารบุคคล 

๔) การบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา ได้เร่งรัดให้ด าเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของงานบัณฑิต 
และในวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๖๖๔  ที่ผ่านมา ได้ประชุมนักศึกษาทั้งหมด เพ่ือสร้างความเข้าใจระบบการเรียน
ทั้งหมด  เพราะหลักสูตรเป็นแบบท าวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษากลับเข้ามาสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน
ครบถ้วน จะมีนักศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประมาณ ๔๘ – ๕๐ คน ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ไม่เพียงพอ  ต้องด าเนินการขออนุมัติให้รับนักศึกษาในความดูแลได้มากกว่า ๕ คน ต่อไป 

 
 
 
         /๕)  งบดุลการเงิน … 



๒๘ 
 

๕) งบดุลการเงิน ปัจจุบันคณะฯ มีหนี้สินคงค้างกับมหาวิทยาลัย ประมาณ ๒๐ ล้านบาท และ
รายรับซึ่งได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงล าพัง ประมาณ ปีละ ๓.๕ ล้านบาท ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ซึ่งเฉพาะ
เงินเดือนค่าจ้าง ประมาณ ๔.๒ ล้านบาท 

๖) การจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ นั้น ขณะนี้คณะฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ
แก้ไข โดยปรับเทียบรายวิชาในหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ กับหลักสูตรเดิม ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ภาคการศึกษา
ปลาย จะให้กลับไปใช้รายวิชาตามหลักสูตรเดิม ซึ่ง กพ. ได้พิจารณารับรองเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จะไม่เป็นปัญหา
และเป็นที่มั่นใจได้ว่าเมื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ในขณะนี้ ได้ส าเร็จการศึกษาออกไปจะไม่มีปัญหาในการสอบ
คัดเลือกเข้ารับราชการ  

๗) การด าเนินการร่างหลักสูตรใหม่นั้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะ
เร่งด าเนินการร่างหลักสูตรให้ครบถ้วน เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยวิธี
พิเศษ  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๔๕ น. 
 

 
 
                              

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

..................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 


