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เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 17.05 น. ณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานคร 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล         
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานปริญญาบัตร  
ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปยังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2554
และทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 
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วันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 09.50 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

งานเกษตรอีสานใต้ ปีพุทธศักราช 2555 “มหัศจรรย์แห่งสายน ้า”

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเกษตรอีสานใต้ ปีพุทธศักราช 2555 “มหัศจรรย์แห่ง
สายน  าสายน  า””โดยมีโดยมี นายวันชัยนายวันชัย สุทธิวรชัยสุทธิวรชัยสุทธิวรชัยสุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานพิธีเปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ให้การ
สนับสนุนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี สนับสนุนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี สนับสนุนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี สนับสนุนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี สนับสนุนการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 55 และและศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน ศาสตราจารย์(พิเศษ)จอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานเกษตรอีสานใต้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานเกษตรอีสานใต้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานเกษตรอีสานใต้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555
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พิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมน าตัด
ริบบิ นดอกไม้สด ก่อนเดินเยี่ยมชมพื นที่บริการของอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์รังสีวินิจฉัย ริบบิ นดอกไม้สด ก่อนเดินเยี่ยมชมพื นที่บริการของอาคารผู้ป่วยนอกและศูนย์รังสีวินิจฉัย ซึ่งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วน
ราชการ อาจารย์บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนหน่วยงาน ชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจ านวนมาก ในโอกาสเปิดอาคารราชการ อาจารย์บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนหน่วยงาน ชุมชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานจ านวนมาก ในโอกาสเปิดอาคาร
ผู้ป่วยนอก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศาสตร์และการสาธรณสุข เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม กรกฎาคม 25562556
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สารจาก

นายกสภามหาวิทยาลัย

ตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ีสภามหาวทิยาลัยมอีาํนาจและหนาท่ีควบคมุดูแลกิจการ

ท่ัวไปของมหาวิทยาลัย โดยวางนโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแก

สังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การวางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมถึงการออกขอบังคับตางๆ 

ทีเ่ก่ียวกับการเงินและทรพัยสนิของมหาวิทยาลยั พรอมทัง้การมอบหมายใหสวนราชการในมหาวทิยาลยัเปนผูวางระเบียบ

และออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นๆ การพิจารณาจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิกหนวยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทา

คณะ การเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา การพัฒนางานดานวิชาการ การกํากับดานมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

การใหคําปรึกษาและความเห็นในกิจการของมหาวิทยาลัย การอนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

และการมอบหมายอธกิารบดดีาํเนนิการอยางหนึง่อยางใดอนัอยูในอาํนาจหนาท่ีของสภามหาวทิยาลัย สภามหาวทิยาลยั

จงึเปนองคกรทีม่บีทบาทสาํคญัในการควบคมุดแูล และใหการเสนอแนะแนวทางกบัผูบรหิารมหาวทิยาลยั ใหมหาวทิยาลัย

ไดพัฒนาและปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ของการเปนสถาบันอุดมศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลยัไดจดัใหการประชุมกรรมการของสภามหาวทิยาลัย เปน

จํานวน 14 ครั้ง และไดมีมติสภามหาวิทยาลัยรวมทั้งการออกระเบียบ ขอบังคับตางๆ ดังที่รายงานไวในฉบับนี้ นอกจาก

นั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดจัดใหมีหรือการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยอีกเปนจํานวนมาก

ในนามของสภามหาวทิยาลยัอบุลราชธานผีมหวงัวารายงานประจําป 2556 จะเปนประโยชนสําหรบัผู

อานและผูที่เกี่ยวของ และขอขอบพระคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย นักศึกษาและ

บคุลากร ทีก่รณุาใหความชวยเหลือและรวมมอืกบัสภามหาวทิยาลยั สนบัสนนุสงเสรมิมหาวทิยาลยัใหบรรลภุารกจิตางๆ 

ไดเปนอยางดี

 (ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล)

 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารจาก

อธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนองคกรที่มีอํานาจและหนาที่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย การวางนโยบายเกี่ยวกับการ

จัดการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการวาง ระเบียบ และ

ออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย การอนุมัติหลักสูตร การกํากับดานมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย การอนุมัติงบ

ประมาณรายจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลใหการบริหารงาน

และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย บรรลุผลตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ ภายใตหลัก ธรรมาภิบาล การที่มีสภามหาวิทยาลัยที่เขมแข็งและเอาใจใสควบคุมดูแลกิจการของ

มหาวิทยาลัย จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่สงผลใหการบริหารและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพและระ

สิทธิผล

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการรวบรวมการดําเนินงานดานตางๆ ของ 

สภามหาวิทยาลัย ไดแก นโยบาย ขอเสนอแนะ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตลอดจน ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 

ที่ออกมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในนามผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใครขอขอบพระคุณคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหขอ

เสนอแนะและคาํแนะนาํทีม่ปีระโยชนตอการบรหิารและการพฒันามหาวทิยาลยัในทุกดาน ตลอดจนการใหการสนบัสนนุ

สงเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเปนอยางดียิ่ง เปนผลใหมหาวิทยาลัยมีความเจริญเติบโตกาวหนามาโดยตลอด

 

 (รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทที่ 1 สวนนํา 
รายนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (ดํารงตําแหนงระหวาง 15 ส.ค. 54 – 19 ก.ย. 56) 
 

  1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   จันทรสกุล      นายกสภามหาวิทยาลัย     
  2.  ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

  3.  ศาสตราจารยปยะวัติ   บุญ-หลง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  4.  ศาสตราจารยเปยมศักดิ์   เมนะเศวต       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
  5.  ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  6.  รองศาสตราจารยปภัสวดี   วีรกิตติ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

  7.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
  8.  รองศาสตราจารยอดุลย   อภินันทร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
  9.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
10.  นางอรวรรณ   ชยางกูร        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11.  นายโอภาส   เขียววิชัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  (ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58) 
 

 1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   จันทรสกุล      นายกสภามหาวิทยาลัย     
  2.  ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

  3.  ศาสตราจารยธีระ   สูตะบุตร         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  4.  ศาสตราจารยเกียรติคุณสุมนต  สกลไชย      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  5.  ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  6.  รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
  7.  รองศาสตราจารยปภัสวดี   วีรกิตติ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

  8.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
  9.  รองศาสตราจารยอดุลย   อภินันทร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
10.  นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
11.  นางอรวรรณ   ชยางกูร           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง   
 

  1.  รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข      อธิการบดี   
  2.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร      ประธานสภาอาจารย 
        (ดํารงตําแหนงระหวาง 5 ส.ค. 54 – 4 ส.ค. 56) 
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  3.  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา   บุดดาดี      ประธานสภาอาจารย 
        (ดํารงตําแหนงระหวาง 13 ส.ค. 56 – 12 ส.ค. 58) 
  4.  นายนิกร   วสีเพ็ญ         ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

           (ดํารงตําแหนงระหวาง 26 ก.พ. 54 – 29 ม.ีค. 56) 
  5.  นายประวิทย   อนันตวราศิลป       ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

           (ดํารงตําแหนงระหวาง 30 มี.ค. 56 – 29 มี.ค. 58) 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  
   

  1.  รองศาสตราจารยนายแพทยปวน   สุทธิพินิจธรรม     คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

  2.  รองศาสตราจารยวัชรพงษ   วัฒนกูล       คณบดีคณะเกษตรศาสตร    
  3.  นายวโิรจน   มโนพิโมกษ        คณบดีคณะบริหารศาสตร 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  (ดํารงตําแหนงระหวาง 22 ธ.ค. 53 – 20 ธ.ค. 55) 
 

1.  ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ   เศรษฐบุปผา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประ จํา 
2.  ผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์   กอบบุญ          กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
3.  นายชัช  วงศสิงห         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  (ดํารงตําแหนงระหวาง 23 ธ.ค. 55 – 22 ธ.ค. 57) 
   

1.  ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ   เศรษฐบุปผา      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประ จํา 
2.  ผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์   กอบบุญ          กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

  3.  นายไท  แสงเทียน          กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
  4.  นายฐิติพล  ภักดีวานิช        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
        

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  และผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  

  1.  ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส   จิตตเจริญ      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  2.  นายธีระศักดิ์   เชียงแสน        ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  3.  นางอรอนงค   งามชัด        ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
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                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 
 

ศาสตราจารยเปยมศักด์ิ   เมนะเศวต 
ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 

 
 

ศาสตราจารยปยะวัต ิ  บญุ-หลง 
ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 

 
 

รองศาสตราจารยอดุลย   อภนิันทร 
ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 

 

 
 
รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ 

ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 

 
 

ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ 
ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 

 

 
 

นางอรวรรณ    ชยางกูร 
ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 

 
 

นายโอภาส   เขยีววิชยั 
ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 

 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จนัทรสกุล 

ดํารงตําแหนงระหวาง 4 ม.ค. 56 – 3 ม.ค. 58 

 

 
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยคลินกิเกียรติคุณนพ.วราวธุ   สุมาวงศ 
ดํารงตําแหนงระหวาง 15 ส.ค. 54 – 19 ก.ย. 56 

 
 

รองศาสตราจารยปภัสวดี  วีรกิตต ิ
ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 

 
 
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ 
ดํารงตําแหนง 15 ส.ค. 54 – 14 ส.ค. 56 
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                             กรรมการสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

 

 
 

ศาสตราจารยเกียรติคุณสุมนต  สกลไชย 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58 

                   
 

ศาสตราจารยธีระ  สูตะบุตร 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58  

 
 

รองศาสตราจารยอดุลย   อภนิันทร 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58 

 

 
 
รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58 

 
 

ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58 

 

 
 

นางอรวรรณ    ชยางกูร 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58 

 
 

นางสาววลยัรัตน  ศรีอรุณ 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58 

 
 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จนัทรสกุล 

ดํารงตําแหนงระหวาง 4 ม.ค. 56 – 3 ม.ค. 58 

 

 
 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยคลินกิเกียรติคุณนพ.วราวธุ   สุมาวงศ 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58 

 
 

รองศาสตราจารยปภัสวดี  วีรกิตติ 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58 

 
 

รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท 
ดํารงตําแหนงระหวาง 20 ก.ย. 56 – 19 ก.ย. 58  
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                                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

อธิการบดี 
รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข 

ดํารงตําแหนงระหวาง 1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 57 

 
 

ประธานสภาอาจารย 
รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร 

ดํารงตําแหนงระหวาง 5 ส.ค. 54 – 4 ส.ค. 56 

     
        

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
นายนิกร   วีสเพ็ญ 

ดํารงตําแหนงระหวาง 26 ก.พ. 54 – 29 มี.ค. 56 

 
 
คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม 
ดํารงตําแหนงระหวาง 13 พ.ย. 55 – 12 พ.ย. 57 

 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารยวัชรพงษ   วัฒนกูล 

ดํารงตําแหนงระหวาง 13 พ.ย. 55 – 12 พ.ย. 57 
หมดวาระการดํารงตาํแหนงคณบด ี
คณะเกษตรศาสตร  30 ก.ย. 56 

 
 

คณะบดีคณะบริหารศาสตร 
นายวิโรจน   มโนพิโมกษ 

ดํารงตําแหนงระหวาง 13 พ.ย. 55 – 12 พ.ย. 57 

 
 

ประธานสภาอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาดี 

ดํารงตําแหนงระหวาง 13 ส.ค. 56 – 12 ส.ค. 58 

 
 

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั 
นายประวิทย  อนันตรวราศิลป 

ดํารงตําแหนงระหวาง 30 มี.ค. 56 – 29 มี.ค. 58 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

                   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
คณาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ   เศรษฐบปุผา 
ดํารงตําแหนงระหวาง 23 ธ.ค. 55 – 22 ธ.ค. 57 

 
 
คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์  กอบบุญ 
ดํารงตําแหนงระหวาง 23 ธ.ค. 55 – 22 ธ.ค. 57 

 
 
คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นายชัช  วงศสิงห 
ดํารงตําแหนงระหวาง 22 ธ.ค. 53 – 20 ธ.ค. 55 

 
 
คณาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

นายไท  แสงเทียน 
ดํารงตําแหนงระหวาง 23 ธ.ค. 55 – 22 ธ.ค. 57 

 
 
คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

นายฐิติพล  ภักดีวานิช 
ดํารงตําแหนงระหวาง 23 ธ.ค. 55 – 22 ธ.ค. 57 

 
 
คณาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ   เศรษฐบปุผา 
ดํารงตําแหนงระหวาง 22 ธ.ค. 53 – 20 ธ.ค. 55 

 
 
คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์  กอบบุญ 
ดํารงตําแหนงระหวาง 22 ธ.ค. 53 – 20 ธ.ค. 55 
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  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

                                           
                                        ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 

 
 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา 
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ 

ดํารงตําแหนงระหวาง  1 ต.ค. 53 – 30 ก.ย. 57 

 
 
รักษาราชการแทนผูอาํนวยการกองแผนงาน 

นายธีระศักด์ิ  เชียงแสน 
 

 
 
รักษาการในตาํแหนงหัวหนางานประสานงาน 

นางอรอนงค   งามชัด 
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ประวัติ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

-  นายกสภามหาวิทยาลัย 
-  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
-  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
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  วัน  เดือน  ปเกิด   8   ตุลาคม   2483              อายุ   74   ป 
 

  ประวัติการศึกษา          คุณวุฒิ              พ.ศ. ที่ไดรับ         สถานศึกษา 
  -  เภสัชศาสตรบัณฑิต                          2507  มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร 
  -  เภสัชศาสตรมหาบณัฑติ                     2513  Brooklyn College of Pharmacy, Long. 

 (บริหารเภสัชกิจ)   Island University.New York, USA. 

  -  ประกาศนียบัตรผูบรหิารระดับสูง          2524  Asean Institute of Management.   
  -  เภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑติกิตตมิศักดิ์        2539 มหาวิทยาลยัมหิดล 

  -  เภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑติกิตตมิศักดิ์        2546          จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  -  เภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตตมิศักดิ์        2549         มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 
  -  เภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑติกิตตมิศักดิ์        2552 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 สาขาเทคโนโลยเีภสัชกรรม  

  -  เภสัชศาสตรดุษฎบีัณฑติกิตตมิศักดิ์        2554 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 สาขาเภสัชอุตสาหกรรม   

 ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
  -  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 -  ประธานมูลนิธิบณัฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (บวท.) 
 -  กรรมการแหงชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยง  และใชสตัวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ 
 -  ที่ปรึกษาศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย 

 

  ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
  -  นายกเภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
  -  นายกสมาคมนสิิตเกาคณะเภสชัศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

  -  อุปนายกและนายกสภาเภสัชกรรม 

 -  ประธานกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 

  -  รองประธานสหพันธเภสัชกรรมสมาคมแหงเอเชีย (FAPA) 

 -  กรรมการและผูจัดการท่ัวไปฝายผลติบริษัทโอลิค (ประเทศไทย) จํากัด 

 -  กรรมการและรองกรรมการผูจดัการบริษัทโอลิค (ประเทศไทย) จํากัด 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ   
 -  เบญจมาภรณมงกุฎไทย           

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083    โทรสาร 0 4535 3083 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  12   กรกฎาคม   2477 อายุ   80   ป 
 

            ประวัติการศึกษา  คุณวุฒิ            พ.ศ. ที่ไดรับ  สถานศึกษา 
-  พ.บ.                                2500   คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล 

-  M. Sc. In Med                  2505   University of Pennsylvania, USA. 
    

 ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 

-  ที่ปรึกษาโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท  กระทรวงสาธารณสขุ 

-  ประธานคณะกรรมการติดตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย สํานักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษาแหงชาต ิ
  

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต    

-  รองคณบดีฝายการศึกษาคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  ที่ปรึกษาคณบดฝีายแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
 -  ประธานคณะกรรมการกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพดนตรีไทย  ทบวงมหาวิทยาลัย 

 
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 

    -  มหาปรมาภรณชางเผือก       
 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ 
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วัน  เดือน  ป เกิด  31   พฤษภาคม   2494      อายุ   63   ป 
 
 ประวัติการศึกษา  คุณวุฒิ                       พ.ศ. ที่ไดรับ               สถานศึกษา 

-  B.S. 2516           Cornell  University, USA. 

-  M.Eng. (Mechanical) 2517           Cornell  University, USA. 

-  Ph.D. (Nuclear Eng.) 2521           Kansas State University, USA. 
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

  -  ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ 
   

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  หัวหนาโครงการวิจัย Passive Cooling Project โครงการความชวยเหลือจาก 

   องคการ IDRC ประเทศคานาดา  
   ระยะท่ี 1           พ.ศ. 2524 - 2528 

   ระยะท่ี 2           พ.ศ. 2529 - 2531 
-  Visiting Researcher มหาวิทยาลัย Reading  ประเทศอังกฤษ        พ.ศ. 2527 - 2528 

-  หัวหนาโครงการวิจัย Energy Conservation in Tobacco Curing โครงการความรวมมือระหวาง 
   อาเซียน – ออสเตรเลีย  
   ระยะท่ี 1           พ.ศ. 2527 - 2529 

   ระยะท่ี 2           พ.ศ. 2533 - 2536 
-  หัวหนาโครงการวิจัย Natural Ventilation in Buildings โครงการความชวยเหลือจาก USAID  

   ประเทศสหรัฐอเมริกา           พ.ศ. 2531 - 2533 

-  หัวหนาโครงการ (ฝายไทย) โครงการกาซชีวภาพไทย – เยอรมัน โครงการความชวยเหลือจาก   
    องคการ GTZ ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันระยะที่ 1,2,3        พ.ศ. 2531 - 2537 

-  Visiting Scientist  มหาวิทยาลัย Karlsruhe ประเทศสหพันธ      พ.ศ. 2534 

  สาธารณรัฐเยอรมัน 

-  ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการผลติและการบริการ      
   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย           พ.ศ. 2536 - 2541 

-  รองผูอํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย        พ.ศ. 2541 - 2544 

-  ผูอํานวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย        พ.ศ. 2544 - 2552 

-  นักวิจัยรวมในโครงการอื่นๆ จากงบประมาณแผนดิน ประชาคมยโุรป UNDP  และองคการ    
    ACIAR ประเทศออสเตรเลยี 

  
  
      

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยปยะวัติ    บุญ-หลง  

/เคร่ืองราชอิสริยาภรณ… 
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  เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 

-  มหาปรมาภรณชางเผือก          
 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  14   มกราคม   2491         อายุ   66   ป 
 
 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ                     พ.ศ. ที่ไดรับ          สถานศึกษา 

-  วท.บ. (การประมง)  2513   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  M.S. (Fisheries)   2515   University of  Washington, USA. 

-  Ph.D. (Fisheries)  2517   University of  Washington, USA. 

 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

 -  ศาสตราจารย ระดับ 11  ประจาํภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  อาจารยแผนกวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2517 - 2519 
-  ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       พ.ศ. 2519 - 2522 
-  รองศาสตราจารย ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       พ.ศ. 2522 - 2529 

-  ผูอํานวยการ สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนสิิต เกาะสีชัง       พ.ศ. 2526 - 2535 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

-  ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        พ.ศ. 2535 - 2543 

-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                พ.ศ. 2546 - 2550 

     
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดท่ีไดรับ 

-  มหาปรมาภรณชางเผือก 

 

 สถานที่ติดตอ 
สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 
 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเปยมศักดิ์    เมนะเศวต  
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 วัน  เดือน  ป เกิด  14   มกราคม   2491         อายุ   66   ป 
 
 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ                     พ.ศ. ที่ไดรับ          สถานศึกษา 

-  วท.บ. (การประมง)  2513   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  M.S. (Fisheries)   2515   University of  Washington, USA. 

-  Ph.D. (Fisheries)  2517   University of  Washington, USA. 

 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

 -  ศาสตราจารย ระดับ 11  ประจาํภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  อาจารยแผนกวิทยาศาสตรทางทะเล คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  พ.ศ. 2517 - 2519 
-  ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       พ.ศ. 2519 - 2522 
-  รองศาสตราจารย ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย       พ.ศ. 2522 - 2529 

-  ผูอํานวยการ สถานีวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเลและศูนยฝกนสิิต เกาะสีชัง       พ.ศ. 2526 - 2535 

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

-  ผูอํานวยการ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย        พ.ศ. 2535 - 2543 

-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                พ.ศ. 2546 - 2550 

     
 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 

-  มหาปรมาภรณชางเผือก 

 

 สถานที่ติดตอ 
สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 
 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเปยมศักดิ์    เมนะเศวต  
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วัน  เดือน  ป เกิด  13   กรกฎาคม   2473  อายุ   84   ป 

 

 ประวัติการศึกษา            คุณวุฒิ   พ.ศ. ที่ไดรับ        สถานศึกษา 
-  ธรรมศาสตรบณัฑิต               2494       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
-  ปริญญาเอกทางกฎหมาย       2498        มหาวิทยาลยัปารสี ประเทศฝร่ังเศส 

   ระหวางประเทศ             

-  ปริญญาบัตร              2514  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (รุนท่ี 14)  
-  ปริญญานิติศาสตรดุษฎ ี               2525       มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
   บัณฑิตกิตติมศักดิ ์  

-  ปริญญานิติศาสตรดุษฎ ี                     2531      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   บัณฑิตกิตติมศักดิ ์  

-  กิติเมธี  สาขานิติศาสตร             2533  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

-  ปริญญานิติศาสตรดุษฎ ี               2534       มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร  

                                                   บัณฑิตกิตติมศักดิ ์  
      

 ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
-  ขาราชการบํานาญ (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา) สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
    สํานักนายกรัฐมนตร ี
-  กรรมการสภาท่ีปรึกษา  สถาบนับัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร  
   แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ  สาขานติศิาสตร  สภาวิจยัแหงชาต ิ  

-  ประธานคณะกรรมการรางกฎหมาย คณะท่ี 4    

   สํานักงานคณะกรรมการรางกฤษฎีกา  
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัมหดิล  

-  ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานศาลปกครองดานกฎหมาย  

-  ศาสตราจารยภิชาน  ประจําคณะนิตศิาสตร    

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)                 
  

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ         พ.ศ. 2522 - 2536 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2523 - 2538 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2523 - 2541 
-  ดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก  

   สมัยที่  1                พ.ศ. 2524 - 2528 

   สมัยที่  2      พ.ศ. 2528 - 2538 

   สมยัที่  3      พ.ศ. 2539 - 2543 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ 

/- กรรมการ… 
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-  กรรมการธนาคารแหงประเทศไทย    พ.ศ. 2527 - 2531 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529 - 2531 

-  กรรมการในคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพย   พ.ศ. 2538 - 2547 

          และตลาดหลดัทรัพย (กลต.)   
-  กรรมการในรัฐวสิาหกิจหลายแหง  เชน การไฟฟาฝายผลติ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

   บริษัทไทยออยล จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)  และประธาน 

   อนุกรรมการปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน  พ.ศ. 2542 - 2547 
 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดท่ีไดรับ  
-  ตติยดิเรกคุณาภรณ       

 
สถานที่ติดตอ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท   0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  21  ธันวาคม   2484         อายุ  73   ป 
 

 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ             พ.ศ. ที่ไดรับ           สถานศึกษา 
-  B.S. (Hons.)       2507  University of California (Davis), USA. 
-  M.S. (Plant Pathology)      2508  University of California (Davis), USA. 

-  Ph.D. (Plant Pathology)      2511  University of California (Davis), USA. 
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

 -  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร    พ.ศ. 2539 - 2545 

-  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   พ.ศ. 2549 - 2551 
-  ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  พ.ศ. 2549 - 2555 

     

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  มหาปรมาภรณชางเผือก 

 

 สถานที่ติดตอ 
สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยธีระ  สูตะบุตร  
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 วัน  เดือน  ป เกิด  21  ธันวาคม   2484         อายุ  73   ป 
 

 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ             พ.ศ. ที่ไดรับ           สถานศึกษา 
-  B.S. (Hons.)       2507  University of California (Davis), USA. 
-  M.S. (Plant Pathology)      2508  University of California (Davis), USA. 

-  Ph.D. (Plant Pathology)      2511  University of California (Davis), USA. 
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

 -  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร    พ.ศ. 2539 - 2545 

-  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   พ.ศ. 2549 - 2551 
-  ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  พ.ศ. 2549 - 2555 

     

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  มหาปรมาภรณชางเผือก 

 

 สถานที่ติดตอ 
สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยธีระ  สูตะบุตร  

 17 

         
 

 วัน  เดือน  ป เกิด  1  เมษายน  2496        อายุ   61   ป 
 

 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ                     พ.ศ. ที่ไดรับ          สถานศึกษา 
-  เภสัชศาสตรบณัฑิต  2519   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  นิติศาสตรบณัฑติ   2523   มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
-  วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  2521   มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  2530   Purdue University, USA. 

-  ปริญญาบัตร วปอ  2549   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  ศาสตราจารย ระดับ 11  ประจาํคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-  ศาสตราจารยพิเศษแหง Southwest University  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

-  ศาสตราจารยเกยีรตคิุณแหง Guangxi University of Chinese Medicine 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัพะเยา 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน    พ.ศ. 2546 - 2554 
-  อธิการบดีมหาวิทยาลยัอีสาน    พ.ศ. 2554 - 2555 
   

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  มหาปรมาภรณชางเผือก   

 

 สถานที่ติดตอ 
สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารยเกียรติคุณสุมนต  สกลไชย  
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 วัน  เดือน  ป เกิด    3  สิงหาคม   2508      อายุ   49   ป 
 

 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ                     พ.ศ. ที่ไดรับ          สถานศึกษา 
-  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  2529  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
-  M.E. (Electrical and  2533  University of Auckland, New Zealand. 

   Electronic Engineering)      

-  Ph.D. (Electrical and  2538  University of Auckland, New Zealand.

    Electronic Engineering)  
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

 -  ผูอํานวยการสถาบันไอเอ็มซ ี

 -  ที่ปรึกษาสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาต ิ

 -  ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย 

 -  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  ผูชวยอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลยัขอนแกน  พ.ศ. 2546 - 2547 

-  ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท Sun Microsystems (Thailand) พ.ศ. 2548 - 2553 
-  ผูอํานวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟแวรประเทศไทย   พ.ศ. 2553 - 2555 

     

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  ทวีติยาภรณชางเผือก 

 

 สถานที่ติดตอ 
สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารยธนชาติ  นุมนนท  
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  วัน  เดือน  ป เกิด  2   ธันวาคม   2491       อายุ   66   ป 
 

 ประวัติการศึกษา     คุณวุฒิ        พ.ศ. ที่ไดรับ                    สถานศึกษา 
-  ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)          2513           คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

-  ค.ม. (นิเทศการศึกษา            2518                คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   และพัฒนาหลักสตูร) 
-  บธ.ม. (บริหารการเงิน)             2532           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   คณะบริหารธุรกิจ     

 

 ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
-  รองศาสตราจารย  ระดับ 9 ภาควิชาอาชีวศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

-  คณะอนุกรรมการกํากับทิศทางและนโยบายการดําเนินงานตามแผนปฏิรปูประเทศไทย 

   ดานการสรางอนาคตของชาติ ดวยการพัฒนาคน เด็กและเยาวชน สํานักสงเสริมสังคม 

   แหงการเรียนรูและคณุภาพเยาวชน (สสค.) 
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 
-  ผูอํานวยการกองแผนงาน  สํานกังานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2534 - 2537 

-  ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  สํานักงานปลดัทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2538 - 2540 

   ทบวงมหาวิทยาลัย 

-  ผูชวยอธิการบดีฝายประสานแผน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    พ.ศ. 2540 - 2545 

-  ผูอํานวยการโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 - 2554 

 และสังคมในชุมชน (โครงการตนกลาอาชีพ) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 

-  มหาปรมาภรณชางเผือก 
 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 
 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารยปภัสวดี     วีรกิตติ 



22

รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําป 2556

 20 

 
 

 วัน  เดือน  ป เกิด  27   มีนาคม   2489   อายุ   68   ป 
 

 ประวัติการศึกษา         คุณวุฒิ    พ.ศ. ที่ไดรับ                   สถานศึกษา 
  -  B.A. (Zoology)     2512               University of Wisconsin, USA. 
  -  M.S. (Genetics)     2514         University of Wisconsin, USA.      

  -  Ph.D. (Genetics)     2522         University of Hawaii, USA. 

 ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
 -  ประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 -  กรรมการผูทรงคุณวุฒิสภาสถาบันบัณทิตศึกษาจุฬาภรณ  
 -  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี  

 -  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)  

 -  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 -  กรรมการบรหิารมูลนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา  
 -  คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนมหิดลวิทยานุสรณ  

 -  กรรมการบรหิารมลูนิธิสงเสรมิโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา  
   ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพีน่างเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
   

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

 -  คณบดีคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ พ.ศ. 2526 - 2529 
 -  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2536 - 2540 

 -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พ.ศ. 2540 - 2546 

 -  ประธานท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ) พ.ศ. 2542 - 2544 

 -  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง พ.ศ. 2544 - 2550 

 -  นายกสมาคมการศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2546 - 2549 

 -  นายกสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2547 - 2550 

 -  กรรมการสาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช  สภาวิจัยแหงชาต ิ พ.ศ. 2546 - 2555 

 -  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการบริหารสถาบันสงเสริมการสอน พ.ศ. 2552 - 2555 
    วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
 -  มหาปรมาภรณชางเผือก  

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ       
รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ 



23

รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําป 2556

 21 

         
 

 วัน  เดือน  ป เกิด  19   ตุลาคม   2485       อายุ   72   ป 
 

 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ                             พ.ศ. ที่ไดรับ                สถานศึกษา 
-  กส.บ. (กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต)         2509       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-  M.S. (Ag.Ext.)           2515       University of the Philippines at 

            Los Banos. 

-  Ph.D. (Com. Dev.)          2523       University of the Philippines at 

             Los Banos. 
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  รองศาสตราจารย  (ขาราชการบํานาญ)  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  
-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ Southeast Asian Regional Center for Gradnate Study and Rescach  

    in Agricultare : Thailand (SEAMEO – SEARCA) 

-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  สาํนักสงเสริมและฝกอบรมกาํแพงแสน   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
   วิทยาเขตกําแพงแสน 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีมัย 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

  

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  รองอธิการบดี ฝายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน    พ.ศ. 2532 - 2533 
-  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน   พ.ศ. 2533 - 2537 
-  ผูประสานงานโครงการความรวมมือทางวิชาการ NRCT –JSPS พ.ศ. 2533 – 2537 

   สาขาผลผลติการเกษตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
-  ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพฒันา  มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2539 - 2543 

-  ประธานกรรมการบริหารเครือขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2545 - 2549 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  มหาปรมาภรณชางเผือก          

 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารยอดุลย   อภินันทร  
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 วัน  เดือน  ป เกิด  27   กรกฎาคม   2490       อายุ   67   ป 
 
 ประวัติการศึกษา     คุณวุฒิ                         พ.ศ. ที่ไดรับ          สถานศึกษา 

-  B.Sc. (Honours) inAgriculture:Soil Sciences 2515 Khonkaen University, Thailand.   

-  M.Sc. ( ฺBiochemistry)  2517 Mahidol University, Thailand. 

-  Certificate in Research Techniques in 2520 University of New South Wales 

   Chemistry   Australia.  

 
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

-  ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ   
    

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 

-  ดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 5 สังกัดภาควิชาเคม ี      พ.ศ. 2517 - 2534     
   คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัขอนแกน 

-  รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน      พ.ศ. 2528 - 2530     
-  หัวหนาภาควิชาพ้ืนฐาน (วิทยาศาสตรและศิลปศาสตร)  วิทยาลัย      พ.ศ. 2531 - 2533     
   อุบลราชธานี  ตั้งแตกอตั้งภายใตมหาวทิยาลัยขอนแกน 

-  รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี       พ.ศ. 2534 - 2536     
-  รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร ตั้งแตกอตั้งในพระราชกฤษฎีกา       พ.ศ. 2534 - 2536     
-  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      พ.ศ. 2536 - 2542     
-  รองอธิการบดีฝายพัฒนา มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี       พ.ศ. 2542 - 2545     
-  คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี       พ.ศ. 2545 - 2549 

 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  ประถมาภรณมงกุฎไทย              

 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

  E-mail   kasorns@gmail.com 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล    อธิวาสนพงศ 
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 วัน  เดือน  ป เกิด    16  ตุลาคม  2493         อายุ   64   ป 
 

 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ                         พ.ศ. ที่ไดรับ           สถานศึกษา 
-  รัฐศาสตรบัณฑติ (เกียรตินิยมดมีาก)         2516    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   สาขาบริหารรัฐกิจ 
-  Post-Graduated Diploma         2518     University of Cambridge, UK. 

   (Development Studies) 

-  MA (Development Studies :          2531     Institute of Social Studies, 

   Public Planning Administration)      The Hague, The Netherlands. 
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  กรรมการบริหารมูลนิธสิงเสริมโอลิมปกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา 
    ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
-  กรรมการบริหารศาลยุติธรรม 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัมหิดล 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

-  กรรมการจริยธรรม สาํนักงานก.พ. 
-  ประธานกรรมการบรหิารการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
-  ประธานกรรมการจริยธรรม กรมบังคับคด ี

-  ประธานกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจํามหาวิทยาลัยมหิดล 

-  คณะทํางานพัฒนาระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศ  
-  ที่ปรึกษาสํานักงานรัฐบาลอเิล็คทรอนิกส (องคการมหาชน) 
-  ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส (องคการมหาชน) 
-  ทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญตดิตามการแกไขปญหายาเสพติด วุฒิสภา 

 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  ผูอํานวยการสวนมาตรฐานงานคอมพิวเตอร สาํนักมาตรฐานงบประมาณ  พ.ศ. 2537 - 2538 
-  ผูอํานวยการสวนการงบประมาณ สํานักนโยบาย  พ.ศ. 2539 - 2542 

   และสารสนเทศการงบประมาณ 

-  ผูอํานวยการสวนประเมินแผนงานและโครงการที่ 5 สํานักประเมนิผล  พ.ศ. 2543 - 2544 

-  ผูอํานวยการสํานักประเมินผล  พ.ศ. 2546 - 2548 

-  เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 9 ชช. สํานักประเมินผล  พ.ศ. 2545 - 2546 

-  ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 10)  พ.ศ. 2548 - 2551 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
นางสาววลัยรัตน  ศรีอรุณ  

/ รองผูอํานวยการ… 
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-  รองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2551 - 2552 
-  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  พ.ศ. 2552 - 2554 

     

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  มหาปรมาภรณชางเผือก 

 

 สถานที่ติดตอ 
สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค 

ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  16   เมษายน   2490            อายุ   67   ป 
 
 ประวัติการศึกษา          คุณวุฒิ                         พ.ศ. ที่ไดรับ                สถานศึกษา 

-  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑติ 2512              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
-  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑติ 2536              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   (สาขาบริหารรัฐกิจ)  

    

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม  
-  กรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
-  ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณและการเงิน  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
-  ประธานกรรมการฝายแผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

-  กรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

-  อนุกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจาํมหาวิทยาลัยมหิดล 

-  อนุกรรมการกฎหมาย สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 
-  อนุกรรมการตรวจสอบสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

-  อนุกรรมการปรับปรุงสถานท่ีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  ผูอํานวยการกองกฎหมายและระเบียบ 

-  ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานตนทุนงบประมาณ 

-  ผูอํานวยการสํานักจดัทํางบประมาณดานการศึกษาและวัฒนธรรม 

-  ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ  (เจาหนาท่ีวิเคราะหงบประมาณ 10) 
-  ที่ปรึกษาพิเศษสาํนักงบประมาณ 

 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  มหาปรมาภรณชางเผือก  

 

 สถานที่ติดตอ 
8/22  หมู 2  ถนนฉิมพลี  แขวงฉิมพลี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170 

โทรศัพท   08 8659 0005, 0 2448 6292    โทรสาร 0 2448 6292 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นางอรวรรณ  ชยางกูร 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  14   กุมภาพันธ   2493          อายุ   64   ป 
 
 ประวัติการศึกษา          คุณวุฒิ                     พ.ศ. ที่ไดรับ             สถานศึกษา 

-  นิติศาสตรบัณฑติ              2530              มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-  นิติศาสตรมหาบณัฑิต           2538              จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  

 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  ที่ปรึกษาดานระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  ผูอํานวยการสวนวินัยและนติิการ สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาระบบบริหาร พ.ศ. 2543  

-  ผูอํานวยการสวนวิเคราะหงบประมาณ สํานักนโยบายและแผนการศึกษา พ.ศ. 2543   
-  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาระบบบริหาร   พ.ศ. 2545  

 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  มหาวชิรมงกุฎ       

 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค     
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
นายโอภาส   เขียววิชัย  
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            วัน  เดือน  ป เกิด 9   กรกฎาคม   พ.ศ.   2502         อายุ   55   ป 
 

            ประวัติการศึกษา         คุณวุฒิ         พ.ศ. ที่ไดรับ            สถานศึกษา 
-  เภสัชศาสตรบณัฑิต   2525           มหาวิทยาลยัมหิดล 

   (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) 
    -  Ph.D. (Pharmacology)     2541           Indiana University, School of  

          Medicine, USA. 
 

            ตําแหนงหนาที่สําคัญในปจจุบัน 

-  อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

   ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 

-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร     พ.ศ. 2542 - 2543  

   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 716/2542  
   สั่ง ณ วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายแผนและพัฒนา    พ.ศ. 2543 - 2543  

   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 195/2543  

   สั่ง ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2543   
-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการพิเศษ     พ.ศ. 2543 - 2544  

   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 580/2543  
   สั่ง ณ วันที ่27 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายปฏิบัติการ     พ.ศ. 2544 - 2544  

   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 339/2544  
   สั่ง ณ วันที ่2 พฤษภาคม พ.ศ. 2544  

-  คณบดีคณะเภสัชศาสตร วาระที ่1      พ.ศ. 2546 - 2550 

-  คณบดีคณะเภสัชศาสตร วาระที่ 2     พ.ศ. 2550 - 2553 
 

  เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  ประถมาภรณมงกุฎไทย 

 

  สถานที่ติดตอ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค  ตําบลเมืองศรไีค   
   อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

     โทรศัพท       0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3053 

  
 

อธิการบดี 
รองศาสตราจารยนงนิตย    ธีระวัฒนสุข 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  18   กันยายน   2499     อายุ   58   ป 
 
 ประวัติการศึกษา           คุณวุฒิ                พ.ศ. ที่ไดรับ           สถานศึกษา 

-  เภสัชศาสตรบณัฑิต                  2523            มหาวิทยาลยัมหิดล 

-  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต             2536             จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  Ph.D.            2543             University of Florida, USA. 
       

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  รองศาสตราจารยระดับ 9  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีประเภทโดยตําแหนง (ประธานสภาอาจารย) 
-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีประเภทผูแทนคณาจารย  
-  รองอธิการบดฝีายวิชาการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํากัด   
-  ประธานคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค   
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาอาจารย 
รองศาสตราจารยสัมมนา    มูลสาร 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  6  มิถุนายน  2515          อายุ  42  ป 
 

 ประวัติการศึกษา              คุณวุฒิ                พ.ศ. ที่ไดรับ            สถานศึกษา 
-  วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)             2537   มหาวิทยาลัยขอนแกน 
-  M.Eng (Sanitary Engineering :       2542   IHE, Delft, The Netherlands. 

   Sector Utility management)  

-  Ph.D. (Environmental Management)  2550   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
       

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  ผูชวยศาสตราจารย  ประจําภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  ประธานสภาอาจารย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

    

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   พ.ศ. 2544 - 2545 
-  ผูชวยคณบดฝีายสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2548 
-  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   พ.ศ. 2549 - 2554 
 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค   
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานสภาอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยบรรชา  บุดดาดี 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  25   กันยายน   2498              อายุ   57   ป 
 

 ประวัติการศึกษา       คุณวุฒิ          สถานศึกษา 
- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑติ               มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

-  กรรมการสงเสริมและสนับสนุนกองทุนหมูบาน  จังหวัดอุบลราชธานี 
-  ที่ปรึกษาสหเครือขายองคกรภาคประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี 

-  ที่ปรึกษาโครงการบานมั่นคง  จังหวัดอุบลราชธานี  สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน        
   กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
-  ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณบริการสวสัดิการครูพี่เลี้ยง  จังหวัดอุบลราชธานี 

-  ที่ปรึกษากฎมายสหกรณเครดิตยูเน่ียนลุมน้ําโขง 
-  ที่ปรึกษากฎหมายกองทุนฟนฟูเกษตรกร  จังหวัดอุบลราชธาน ี

-  ประธานศูนยชวยเหลือทางกฎมายแกผูยากไร  องคกรชุมชน  จังหวัดอุบลราชธาน ี

-  กรรมการอํานวยการ  คณะนิตศิาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  กรรมการอุทธรณรองทุกข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  ประธานโครงการสงเสริมสิทธิมนุษยชน  ภาคอีสาน (สสส.) 
-  กรรมการการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จังหวัดอุบลราชธาน ี

-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาล  จังหวัดอุบลราชธานี สํานักนายกรัฐมนตร ี
-  ที่ปรึกษาอาวุโสสภาทนายความ จังหวัดอุบลราชธาน ี
-  กรรมการ กตร. อุบลราชธานี 
-  กรรมการ กกต. อุบลราชธานี 
-  เจาของสํานักงานทนายความนิกร  วีสเพ็ญ  และนิติธุระกิจ 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  ประธานกองทุนเพ่ือสังคม (SIF กองทุนซิฟ) จังหวัดอุบลราชธานี 
-  ประธานกองทุนเพ่ือสังคม (SIF กองทุนซิฟ)  ภาค 6 

-  ประธานโครงการพลังงานย่ังยืน  จังหวัดอุบลราชธาน ี

-  ประธานกรรมการเมืองโครงการบานมั่นคง  จังหวัดอุบลราชธานี  สนับสนุนโดยสถาบัน 

    องคกรพัฒนาชุมชน (พอธ.) 
-  เลขานุการองคกรกลาง  ภาค 3  จังหวัดขอนแกน  รับผิดชอบ 9 จังหวัด 

-  เลขานุการองคกรกลาง ภาค 4  จังหวัดอุบลราชธานี  รับผิดชอบ 5 จังหวัด 
-  ประธานศูนยชวยเหลือทางกฎหมายแกผูยากไร  องคกรชุมชน  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 สถานที่ติดตอ 
56/1  ถนนศรีณรงค  อําเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธาน ี 34000 

 โทรศัพท  0 4526 0149       มือถือ 08 1878 2764 

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
นายนิกร    วีสเพ็ญ 
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วัน  เดือน  ป เกิด  10 มกราคม 2494   อายุ  63  ป 
 

ประวัติการศึกษา       คุณวุฒิ         สถานศึกษา 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ        มหาวิทยาลัยขอนแกน 

- พาณิชยศาสตรมหาบณัฑติ               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

ปจจุบนัดํารงตําแหนง  

- ประธานคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

- ประธานคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน (โดยตําแหนง) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดยตําแหนง) 
- กรรมการผูทรงคณุวุฒิประจาํศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
- กรรมการนโยบายทรัพยสินและการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันรหัสสากล 

- กรรมการบริหารสถาบันสงเสริมความเปนเลิศทางเทคโนโลยีอารเอฟไอดีแหงประเทศไทย 
 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  
-  กรรมการอํานวยการบริษัท ลเีวอรบราเธอร(ประเทศไทย) จํากัด 
-  กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เพาเวอรบายจํากดั 

-  ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ทีโอเอ (ประเทศไทย) จํากัด 
-  ประธานเจาหนาทีบ่ริหารบริษัท แอสทีนา (ประเทศไทย) จํากัด 
-  รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  กรรมการบริหารสมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย 
 

สถานที่ติดตอ 
แมกไมวลิลา 87/4 หมูที่ 1 ตําบลเพ  อําเภอเมือง  จังหวัดระยอง 21160 

โทรศัพท  0 3865 3747  มือถือ 081828 3851 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
นายประวิทย  อนันตรวราศิลป 
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 วัน  เดือน  ป เกิด   2   พฤศจิกายน   2491        อายุ   66   ป 
 ประวัติการศึกษา           คุณวุฒิ         พ.ศ. ที่ไดรับ    สถานศึกษา 

-  วิทยาศาสตรบณัฑิต              2514  มหาวิทยาลยัมหิดล 
-  แพทยศาสตรบณัฑิต              2516  มหาวิทยาลยัมหิดล 
-  ประกาศนยีบัตรชั้นสูง              2517  มหาวิทยาลยัมหิดล 

         วิทยาศาสตร การแพทยคลินิก  

-  วุฒิบัตรอายรุศาสตร              2523  มหาวิทยาลยัมหิดล 

-  วุฒิบัตรตจวิทยา               2526  มหาวิทยาลยัมหิดล 

-  Certificate immunodermatology             2528  University of Chicago 

-  วุฒิบัตรโครงการพัฒนาและเตรยีม             2540  มหาวิทยาลยัมหิดล 

    ผูบริหารรัฐกจิ รุนที ่9 

-  วุฒิบัตรการพัฒนาผูบริหาร               2543   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   สถาบันผลติแพทยแหงประเทศไทย รุนที ่1 

-  หนังสืออนุมัตสิาขาเวชศาสตรครอบครัว       2545  แพทยสภา 
-  Certificate in CEO รุนที ่1 หลักสูตร            2546  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

   การเตรียมผูบริหารคณะแพทยศาสตร 
   ศิริราชพยาบาล 

-  อบรมเปนผูตรวจประเมินสถาบนัฝก            2549  แพทยสภา 
   อบรมแพทยประจําบาน 

-  อบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเพ่ือเปนพยานศาล      2550  แพทยสภา 
 ปจจุบันดํารงตําแหนง   

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประเภทผูบริหาร     

-  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    

-  กรรมการอํานวยการ กสพท.       

-  กรรมการแพทยสภา         

-  กรรมการสภาคณบดีสาธารณสขุแหงประเทศไทย   
 

   ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต      
-  รองหัวหนาภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  พ.ศ. 2539 - 2541 

   มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  หัวหนาภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  พ.ศ. 2542 - 2550 

   มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

/เคร่ืองราช… 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน   สุทธิพินิจธรรม 
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 วัน  เดือน  ป เกิด   2   พฤศจิกายน   2491        อายุ   66   ป 
 ประวัติการศึกษา           คุณวุฒิ         พ.ศ. ที่ไดรับ    สถานศึกษา 

-  วิทยาศาสตรบณัฑิต              2514  มหาวิทยาลยัมหิดล 
-  แพทยศาสตรบณัฑิต              2516  มหาวิทยาลยัมหิดล 
-  ประกาศนยีบัตรช้ันสูง              2517  มหาวิทยาลยัมหิดล 

         วิทยาศาสตร การแพทยคลินิก  

-  วุฒิบัตรอายรุศาสตร              2523  มหาวิทยาลยัมหิดล 

-  วุฒิบัตรตจวิทยา               2526  มหาวิทยาลยัมหิดล 

-  Certificate immunodermatology             2528  University of Chicago 

-  วุฒิบัตรโครงการพัฒนาและเตรยีม             2540  มหาวิทยาลยัมหิดล 

    ผูบริหารรัฐกจิ รุนที ่9 

-  วุฒิบัตรการพัฒนาผูบริหาร               2543   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   สถาบันผลติแพทยแหงประเทศไทย รุนที ่1 

-  หนังสืออนุมัตสิาขาเวชศาสตรครอบครัว       2545  แพทยสภา 
-  Certificate in CEO รุนที ่1 หลักสูตร            2546  มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

   การเตรียมผูบริหารคณะแพทยศาสตร 
   ศิริราชพยาบาล 

-  อบรมเปนผูตรวจประเมินสถาบนัฝก            2549  แพทยสภา 
   อบรมแพทยประจําบาน 

-  อบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเพ่ือเปนพยานศาล      2550  แพทยสภา 
 ปจจุบันดํารงตําแหนง   

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประเภทผูบริหาร     

-  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    

-  กรรมการอํานวยการ กสพท.       

-  กรรมการแพทยสภา         

-  กรรมการสภาคณบดีสาธารณสขุแหงประเทศไทย   
 

   ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต      
-  รองหัวหนาภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  พ.ศ. 2539 - 2541 

   มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  หัวหนาภาควิชาตจวิทยา คณะแพทยศาสตรศิรริาชพยาบาล  พ.ศ. 2542 - 2550 

   มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

/เคร่ืองราช… 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน   สุทธิพินิจธรรม 
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 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 

-   มหาวชิรมงกุฎ  
    

 สถานที่ติดตอ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
85  ถนนสถลมารค  ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3907        โทรสาร 0 4535 3901 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  21   มกราคม    2507  อาย ุ  50   ป 
 
 ประวัติการศึกษา             คุณวุฒิ   พ.ศ. ที่ไดรับ            สถานศึกษา 

-  B.Sc. Science (Agric.)        2528               มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-  M.Sc. Animal Science      2531               มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-  Ph.D. (Pig Production)        2540                University of Aberdeen, Scotland, UK. 

-  Post doctored training       2548         University of Newcastle, England, UK.  
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  รองศาสตราจารย  ระดับ 9 
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  รักษาการผูชวยอธิการบดฝีายวางแผน  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2544 - 2545 

-  ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ. 2545 - 2545 

-  รักษาการรองอธิการบดฝีายวางแผน  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  พ.ศ. 2545 - 2545 

-  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   พ.ศ. 2548 - 2556 
                 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค   
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
รองศาสตราจารยวัชรพงษ    วัฒนกูล 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  22   พฤษภาคม   2492  อายุ   64   ป 
 

 ประวัติการศึกษา           คุณวุฒิ   พ.ศ. ที่ไดรับ            สถานศึกษา 
-  ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต     2517  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
   (บริหารธุรกิจ) 
-  ปริญญาโท MAI (Agricultural     2518  Utah State University, USA. 

   Industries) 

-  ปริญญาโท MA. (Economics)     2529  University of Hawaii, USA. 

-  ปริญญาเอก Ph.D.(Agricultural     2532  University of Hawaii, USA. 

   And Resource Economics) 
    

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ประเภทผูบริหาร 
-  คณบดีคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐศาสตร บริษัท เทสโก จํากัด 
-  รักษาการคณบดี คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
-  อาจารยคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  คณบดี สถาบันเกริก 

-  กรรมการผูจัดการบริษัท เอ็กเซล คอนซัลแตนท จํากดั 

-  กรรมการผูจัดการบริษัท พี เค ซี อินดัสตรีซ จํากัด 

-  เศรษฐกร ฝายวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 
 

 สถานที่ติดตอ 
คณะบริหารศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค   
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3804        โทรสาร 0 4535 3083 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะบริหารศาสตร 
นายวิโรจน    มโนพิโมกษ 
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 วัน เดือน ป เกิด  10   ตุลาคม   2510   อาย ุ  47   ป 
 
 ประวัติการศึกษา      คุณวุฒิ                    พ.ศ.ที่ไดรับ            สถานศึกษา 

-  B.Pharm. (Pharmacy)                     2534  Khon Kaen University Thailand. 

-  M.Sc. (Pharmaceutics)                   2542  Mahidol University Thailand. 

-  Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)     2551  University of Manchester , UK. 

 

 ตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
-  ผูชวยศาสตราจารย  กลุมวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประเภทคณาจารยประจํา             
 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต 

-  หัวหนาฝายผลิตยา กลุมงานเภสัชกรรม     พ.ศ. 2534 - 2537 

   โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธาน ี

-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา      พ.ศ. 2537 - 2538 

-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและปฏิบตัิการ    พ.ศ. 2538 

-  ผูชวยคณบดฝีายกิจการนักศึกษา      พ.ศ. 2542 - 2544 

-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายปฏิบัติการ        พ.ศ. 2544 - 2545 

-  รองผูจัดการสถานท่ีผลิตยาแผนโบราณ      พ.ศ. 2545 - 2546 
-  ผูจัดการสถานปฏิบตัิการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร   พ.ศ. 2552 - 2556 

    มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

-  อนุกรรมการการฝกปฏบิัติงานวิชาชีพสาขาเภสัชกรรมชุมชน    พ.ศ. 2552 - 2554 

   ศูนยประสานงานการศึกษา เภสัชศาสตรแหงประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)    

 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณสูงสุดที่ไดรับ 
-  ทวีติยาภรณชางเผือก       

 
 สถานที่ติดตอ   สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   85  ถนนสถลมารค 

    ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท         0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 
 

 

 

คณาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ   เศรษฐบุปผา 
อาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  15   พฤษภาคม   2518            อายุ   39   ป 
 
 ประวัติการศึกษา           คุณวุฒิ                            พ.ศ. ที่ไดรับ       สถานศึกษา 

-  ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย)  2540  มหาวิทยาลยัขอนแกน 
-  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)  2542  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-  อักษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต (ภาษาไทย)  2548      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
            

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประเภทคณาจารยประจํา 
    

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  รองคณบดีฝายวิจัยและกิจการพิเศษ  คณะศลิปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  ผูชวยคณบดฝีายบรหิาร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
-  ประธานหลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
-  รักษาการผูจัดการโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 สถานที่ติดตอ 
คณะศลิปศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
85  ถนนสถลมารค  ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท   0 4535 3000 ตอ 3083 ,1356        โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยพิสิทธิ์   กอบบุญ 
อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร 
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 วัน  เดือน  ป เกิด             17  กุมภาพันธ   2503          อายุ    54  ป 
 

 ประวัติการศึกษา          คุณวุฒิ                      พ.ศ. ที่ไดรับ               สถานศึกษา 
-  นิติศาสตรบัณฑติ (น.บ.)  2524   มหาวิทยาลยัรามคําแหง  

-  นิติศาสตรมหาบณัฑิต (น.ม.) สาขากฎหมายมหาชน  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
-  วุฒิบัตรหลักสตูรทนายความรับรองลายมือช่ือและเอกสาร (Notarial Services Ahorney) 

-  วุฒิบัตรหลักสตูรกฎหมายปกครองวาดวยความรับผดิทางละเมิดของเจาหนาท่ีของรัฐ 
        

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  อาจารยประจาํคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  ที่ปรึกษาศูนยเผยแพรและชวยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ศชปก.) คณะนิติศาสตร   
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
-  ที่ปรึกษาสภาทนายความจังหวดัอุบลราชธาน ี

 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  ประธานองคกรกลางการเลือกตัง้จังหวัดอุบลราชธานี  (2535/1) 
-  ประธานสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี (2 สมัย)  พ.ศ. 2535 - 2541  
-  ผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายในคณะกรรมการอุทธรณรองทุกข พ.ศ. 2541 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
-  ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธาน ี

-  กรรมการบริหารสภาทนายความ  ภาค 3    พ.ศ. 2541 - 2544 

-  ประธานท่ีปรึกษาสภาทนายความจังหวัดอุบลราชธานี   พ.ศ. 2544 - 2547 

-  ผูชวยคณบดฝีายวิจัย วางแผนและกิจการพิเศษ    พ.ศ. 2550 - 2552 

   คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลยัอบุลราชธาน ี

-  กรรมการบริหารคณะนิติศาสตร (ทําหนาท่ีกรรมการประจําคณะ) พ.ศ. 2552 - 2553 
 

  สถานที่ติดตอ 
โครงการจดัตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค   
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ   จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท   0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 
 

หรือ 
 81 – 83  ถนนศรีณรงค  ตําบลในเมือง   อําเภอเมือง   จังหวัดอุบลราชธาน ี

โทรศัพท   0 4524 55454-7    โทรสาร 0 4524 5547 มือถือ 08 1876 6293 

E-mail   wongsingha@hotmail.com , chattws@gmail.com 
 

คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
นายชัช  วงศสงิห 
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร 
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วัน  เดือน  ป เกิด  4  มีนาคม  2513  อายุ  44    ป 

 

ประวัติการศึกษา    คุณวุฒิ   พ.ศ. ที่ไดรับ         สถานศึกษา 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอม 

                                                                        เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
- Master of Business Administration 2538 University of New Haven, USA. 

- Master of Science in Industrial 2538 University of New Haven, USA. 

  Engineering (MSIE) 
 

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน    
-  อาจารย สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  กรรมการสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประเภทคณาจารยประจํา 
 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  
-  รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2545   
-  รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2546  

-  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2547  

-  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการพิเศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2548  

-  รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2548   
-  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2549 - 2553 
 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดที่ไดรับ 
-  ทวีติยาภรณมงกุฎไทย         

 

 สถานที่ติดตอ  สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค   
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3000 ตอ 3083       โทรสาร 0 4535 3083 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

คณาจารยสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
นายไท  แสงเทียน 
อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
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วัน  เดือน  ป เกิด 8  ตุลาคม 2515    อายุ   42  ป 
 

ประวัติการศึกษา          คุณวุฒิ                       พ.ศ. ที่ไดรับ                สถานศึกษา 
-  ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (รปศ.)       2538        มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
-  ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร      2541         University of Warwick, 

   การเมืองระหวางประเทศ           Coventry, UK. 

   (MA in International Political Economy)  

   (ทุนรัฐบาลไทย)         

-  ปริญญาเอกทางการเมืองและ     2548         University of Warwick,  

   ความสัมพันธระหวางประเทศ           Coventry, UK. 

   (Ph.D. in Politics and International Relations)  

   (ทุนรัฐบาลไทย)  
      

ปจจุบนัดํารงตําแหนง  

-  อาจารยประจาํคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  นักวิจัยประจําที่ The Center for Southeast Asian Studies, (CSEAS), Kyoto University, 

   Kyoto, Japan, (Visiting Scholar, January – June 2014) 
 

ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  
-  รองคณบดีฝายวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะบริหารศาสตร  พ.ศ. 2548-2550 
-  รักษาการรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน คณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2550-2552 

-  รักษาการรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน คณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2554-2555 

-  หัวหนาโครงการ Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Governance Project 

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการสนับสนุนของ องคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของ 
   สหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development-USAID) 

-  นักวิจัยประจาํที่ The Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation 

   at the University of Warwick, the United Kingdom. (Visiting Fellow, April - August 2013) 

 
 สถานที่ติดตอ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค   
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานี  34190 

 โทรศัพท   045353000 ตอ 3083      โทรสาร 045353083 
 

 
 

คณาจารยสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
นายฐิติพล   ภักดีวานิช 
อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 
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 วัน  เดือน  ป เกิด  25   ตุลาคม   2511  อายุ   46   ป 
 

 ประวัติการศึกษา   คุณวุฒิ   พ.ศ. ที่ไดรับ        สถานศึกษา 
-  B.S (Chemistry), Chemistry    2534  Khon Kaen University, Thailand. 

-  M.S. (Materials Science),     2536  Chulalongkron University, Thailand. 

   Materials Science     

-  Ph.D. (Materials Science),     2542  University of Connecticut, USA. 

   Metallurgy and Materials Engineering           
 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง  

-  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา    
-  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

 ตําแหนงหนาที่สําคัญในอดีต  

-  ผูชวยคณบดฝีายกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร  พ.ศ. 2547 - 2548 
-  ประธานศูนยโอลิมปกวิชาการ   พ.ศ. 2548 - 2549 

-  ประธานสภาอาจารย 2 วาระ   พ.ศ. 2548 - 2552 
 

 เคร่ืองราชอิสริยาภรณสูงสุดที่ไดรับ 
    -  ทวีติยาภรณชางเผือก       
 

 สถานที่ติดตอ 
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85  ถนนสถลมารค   
ตําบลเมืองศรีไค  อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34190 

  โทรศัพท  0 4535 3083     โทรสาร 0 4535 3083 

 

 

 

 

 
 
 
 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ 
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           บุคลากรประจําสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 

 
 

 
           
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส   จิตตเจริญ 
รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนา 

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 
 

นายธีระศักดิ์   เชียงแสน 
รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

นายเชาววัฒน   ศรีแกว 
เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 

 

 
 

นางสาวสุภัชญา   ถาวรถิระกุล 
นักวิชาการศึกษา 
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อํานาจหนาที่ของกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ตามความในมาตรา 15 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไวดังนี้ 

 

1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการ      
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวาง
ระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆ ไปก็ได 

3) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย  คณะ สถาบัน สํานัก 

วิทยาลัยและศูนย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการของหนวยงาน
ดังกลาว 

5) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงและใหสองคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

6) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

7) พิจารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

8) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการวิทยาลัย 

ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 

9) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

10) วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

11) แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

12) พิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีเสนอ  และอาจ
มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 

13) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิไดระบุใหเปน
หนาที่ของผูหน่ึงผูใดโดยเฉพาะ 
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บทที่ 2  สวนสําคัญ 
ผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป พ.ศ. 2556 

 

ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการประชุม  จํานวน  14  ครั้ง ไดพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุม จํานวนทั้งสิ้น  230 ระเบียบวาระ สรุปตามอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ไดดังนี้ 
 

1. วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

1.1 การวิธีการคัดเลือกและจํานวนรับบุคคลเขาศึกษา และการอนุมัติแผนและปรับอนุมัติแผนการนักศึกษา 
1.1.1 อนุมัติแผนการรับนักศึกษา หนวยการจัดการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร ประจําปการศึกษา 2556 

(ครั้งที่ 11/2555) 
1.1.2 อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาชวงปการศึกษา 2556 - 2559 คณะบริหารศาสตร (ครั้งที่ 12/2555)  
1.1.3 อนุมัติเปดรับนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการทองเที่ยว เปนกรณีพิเศษ เปดรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต 

หลักสูตรนวัตกรรมการทองเท่ียว เปนกรณีพิเศษ (ครั้งที่ 1/2556) 
1.1.3 อนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2556 - 2559 คณะวทิยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข และคณะศิลปศาสตร (ครั้งที่ 3/2556) 
1.1.4 เห็นชอบวิธีการคัดเลือกและจํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 8/2556) 
โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1)  การเสนอขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ตอไปขอใหจัดทําขอมูลประกอบการพิจารณาในดาน
ความสามารถในการรองรับจํานวนนักศึกษาที่จะทําการรับเพ่ิมขึ้น ทั้งในดานจํานวนอาจารยตอนักศึกษา และทรัพยากร
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา เชน จํานวนหองเรียน หรือพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษา เปนตน  
ทั้งนี้สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอมูลสัดสวนจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ทําหนาท่ี
เปนอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหกับนักศึกษาทั้งนักศึกษาเดิมที่ยังคงศึกษาอยู และความสามารถที่จะสามารถรับ
นักศึกษาเพ่ิมเติมได 

2) มหาวิทยาลัยควรจัดทําขอมูลแสดงจํานวนนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป หลังจากที่มีการปรับแผนการรับ
นักศึกษา 
 

1.2 ความรวมมือทางวิชาการ 
1.2.1 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง Guangxi University (มหาวิทยาลัยกวางซี) สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ 11/2555) 
1.2.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการผลิตไกเนื้อ ไกไข สุกรขุน สุกรพันธุ และการแปรรูป

ผลิตภัณฑสุกร ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  (ครั้งท่ี 2/2556) 
โดยมีขอเสนอแนะใหคณะเกษตรศาสตร พิจารณาขยายความรวมมือทางวิชาการในสวนการเพาะเล้ียงสัตวน้ําดวย จัดวาง
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ระบบการเงิน การตรวจสอบบัญชี และจัดทําระเบียบการเงินท่ีเกี่ยวของใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
และสอดคลองกับกิจกรรมดังกลาว 

1.2.3 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Royal University of Phnom Penh 

ราชอาณาจักรกัมพูชา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (คร้ังที่ 
7/2556) โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) มอบสํานักงานวิเทศนสัมพันธรายงานกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากบันทึกขอตกลงความรวมมือในครั้งนี้
เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยทราบเปนระยะ 

2) การเสนอบันทึกขอตกลงความรวมมือครั้งตอไป ควรมีแผนการดําเนินงานและงบประมาณท่ีตองใชใน
การดําเนินการเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย 

1.2.4 การตออายุบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสถาบันอุดมศึกษา 4 แหง คือ 
College of Languages, Linguistics and Literature, University of Hawaii ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ,  Institute of 

Technology of Cambodia สาธารณรัฐกัมพูชา, Souphanouvong University สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และ Université Paul Sabatier-Toulouse III ฝรั่งเศส (ครั้งที่ 8/2556) 

1.2.5 แผนความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Ministry of 

Fisheries สาธารณรัฐโมซัมบิก โดยการสนับสนุนของสํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ (สพร .) 
กระทรวงการตางประเทศ ในการจัดทําแผนงานโครงการอบรมการเล้ียงปลานิลแดงใหกับสาธารณรัฐโมซัมบิก (คร้ังที่ 
9/2556)  

1.2.6 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Korea Research Institute of 

Chemical Technology สาธารณรัฐเกาหลี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for Southeast Asian Studies, 

Kyoto University ประเทศญ่ีปุน และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Thai Nguyen University of Medicine and 

Pharmacy สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (ครั้งที่ 11/2556)  
ทั้งนี้ ใหสํานักงานวิเทศสัมพันธสรุปกิจกรรมตางๆ  ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการที่เก่ียวของกับบันทึกขอตกลง

ความรวมมือเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
 

1.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3.1 รับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะ/หนวยงานเทียบเทา มหาวิทยาลัย ปการศึกษา 

2554 และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 11/2555) 
1.3.2 รับทราบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ครั้งท่ี 11/2555) 

โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  
1) ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการขอ

เลื่อนระยะเวลาการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปงบประมาณ  พ .ศ . 2556 เปนเดือนมิถุนาย น 2556             
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนําผลการดําเนินงานในชวงปการศึกษา 2555 มาประกอบการประเมิน เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑการตรวจประเมินในบางตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2553  ทําใหตองเก็บขอมูลเพ่ิมเติมในสวนตัวบงชี้ที่มี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยอนหลังไปในปการศึกษา 2552 ซึ่งอาจทําใหไดขอมูลไมครบถวน 

2) ใหมหาวิทยาลัยสรางความเขาใจใหแกประชาคมในมหาวิทยาลัย ไดรับทราบถึงการเปล่ียนแปลงเกณฑ
การตรวจประเมินในบางตัวบงชี้ อีกท้ังมีการเพิ่มระดับความยากในการดําเนินงาน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการประเมิน
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และรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่ง คณะ/หนวยงาน จักตองปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑการ
ประเมิน โดยจัดทําในรูปแบบของเอกสารเพื่อสรางความเขาใจใหแกประชาคมในมหาวิทยาลัย 

1.3.3 ใหความเห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย (ขอมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2556) โดยให คณะ/วิทยาลัย/สํานัก พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในตัว
บงชี้ที่ผลการประเมินตนเองอยูในระดับตองปรับปรุง (ครั้งที่ 5/2556) 

1.3.4 รับทราบผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/ หนวยงานเทียบเทา 
(ดวยวาจา) ที่ไดรับการประเมินฯ ระหวางวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2556 โดยให คณะ/หนวยงานทําแผนปรับปรุง และ
กําหนดผูรับผิดชอบ พรอมทั้งระบุระยะเวลาที่จะดําเนินการแลวเสร็จ อีกทั้งใหรายงานผลการดําเนินงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบเปนระยะๆ (ครั้งที่ 7/2556) 

 

1.4 การใหบริการทางวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.4.1 อนุมัติแผนการดําเนินงานเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก    

(ครั้งที่ 3/2556) โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
1) ควรเปนการดําเนินงานของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย โดยอาจดําเนินการในรูปแบบของการ     

บูรณาการศาสตรในสาขาวิชาตางๆ เพ่ือแกปญหาของชุมชนและทองถิ่น 

2) ควรจัดทําขอบเขตพ้ืนที่ในการดําเนินงาน และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
3) ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติวา สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐ

และชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ นั้น 
มหาวิทยาลัยโดยคณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาดังกลาว ควรจะดําเนินการใหความรูกับชุมชน รวมทั้งการ
สรางความเขาใจที่ถูกตองใหกับชุมชนในการดําเนินกิจกรรม 

4) ปรับปรุงและเพ่ิมเติมเอกสารเพ่ือใหเห็นถึงการทํางานท่ีตอเนื่องจากการดําเนินการที่ผานมา 
5) ปรับปรุงขอความในโครงการท่ีอาจสงผลกระทบกับภาพลักษณของมหาวิทยาลัย หรือการแสดงความ

คิดเห็นในแงลบกับรัฐบาล ในกรณีโครงการการเสริมสรางศักยภาพดานอาชีพและพัฒนาธุรกิจบานโนนเค็งสู การเปน
ชุมชนตนแบบอยางยั่งยืน 

6) พัฒนาโครงการหรือกิจกรรมตางๆ สูการเปนศูนยเรียนรูชุมชน เพ่ือเปนตนแบบในการเรียนรูและ
พัฒนารวมกับชุมชน และเปนศูนยในการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษาในการนําความรูจากการศึกษามาแกปญหาใหกับ
ชุมชนและเปนความตองการของพ้ืนที่ ในรูปแบบของการศึกษา วิจัยและพัฒนาจากการทําสารนิพนธ (Senior Project) 

ของนักศึกษา 
7) ควรจัดทําแผนงานบริการวิชาการท้ังจากท่ีเกิดจากความตองการของชุมชน และโรงเรียน เชน โครงการ

หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งหากสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง 
มหาวิทยาลัยจะไดนักศึกษาที่มีคุณภาพและมีจิตสํานึกรักชุมชน และสามารถตอยอดการดําเนินงานของนักศึกษากลุม
ดังกลาวเมื่อเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยจากการทําสารนิพนธ (Senior Project) ได 

8) ควรมีการสรางเสริมแรงจูงใจใหแกอาจารย โดยจัดการประชุมวิชาการรวมกับหนวยงานภายนอก และ
ใหมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนี้ เพ่ือเปนเวทีใหกับนักศึกษาและอาจารยไดนําเสนอผลงานทางวิชาการ
จากการดําเนินงานดังกลาว 

9) มอบรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรมเปนผูประสานงานและติดตามการดําเนินแผนงานฯ ดังกลาว 
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1.4.2 อนุมัติแผนโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ของคณะ

เกษตรศาสตร (ครั้งที่ 8/2556) จํานวน 3 โครงการ ดังนี้  
1) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กลยุทธผลิตภัณฑอาหารพ้ืนบานสูอาเซียน” ที่ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสถาบันอาหาร จํานวน 162,400 บาท  
2 ) โค ร งก า ร  Impact of shocks on the vulnerability to poverty : consequences for the 

development of emerging Southeast Asian economies 3/2013 ที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก Institute of 

Development and Agricultural Economics Faculty of Economics and Management Leibniz University of 

Hannover, Germany จํานวน 773,195.50 บาท  
3) โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงโคเน้ือเพ่ือกลุมวิสาหกิจชุมชน” ที่ไดรับการสนับสนุน 

งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบานแดง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 39,210 บาท  
 

1.5 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

1.5.1 เห็นชอบรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน          
(การติดตามแผนรอบส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2554) สิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ณ 30 กันยายน 2555 (ดําเนินการป พ.ศ. 2556) ระดับมหาวิทยาลัยฯ (รอบส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2555) และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 2555 (ครั้งที่ 13/2555) 

1.5.2 เห็นชอบแผนบริหารความเส่ียงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใหมหาวิทยาลัย
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอสภามหาวิทยาลัยเปนระยะเพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักไดรับทราบปญหา อุปสรรคใน
การดําเนินงาน ใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง แกไขการดําเนินงานตอไป (ครั้งที่ 5/2556) 

1.5.3 เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2555 โดยมอบให
กองแผนงานจัดทําคําชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไมบรรลุคาเปาหมาย เพ่ือสรางความเขาใจใน
ขอจํากัดในการดําเนินงาน หรือปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานใหบรรลุคา
เปาหมาย ในปตอไป และใหผูบริหารของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในตัวชี้วัดที่ไมบรรลุคา
เปาหมาย ใหสามารถบรรลุคาเปาหมายไดในปถัดไป (ครั้งที่ 5/2556) 

1.5.4 เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ มิถุนายน 2556 (ครั้งที่ 10/2556) 

1.5.5 เห็นชอบผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ. 2556 รอบ 9 
เดือน (ครั้งที่ 10/2556) โดยมอบใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการและจัดหาแนวทางเนนการพัฒนาคุณภาพของ
บัณฑิต 

 

1.6 คาธรรมเนียมการศึกษา 
1.6.1 เห็นชอบการยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษาใหกับบุคลากรและอาจารยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ที่ประสงคจะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2555/2556 โดยพิจารณาใหเปน
ทุนการศึกษาเฉพาะคาเลาเรียน และกําหนดวิธีการเบิกจายใหเปนการจายตรง ไมควรเปนการยกเวนคาธรรมเนียม
การศึกษา (ครั้งที่ 2/2556) 
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1.6.2 เห็นชอบคาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด แผนฝกงานดาน
การจัดการธุรกิจคาปลีก (ครั้งที ่3/2556) 

1.6.3 อนุมัติอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา 2556 คณะพยาบาลศาสตร โดยคณะฯควรวิเคราะหดวย
วาเงินรายไดในสวนดังกลาวมีสถานะเปนอยางไร เพียงพอตอการบริหารจัดการของคณะหรือไม และพิจารณา
คาธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจาย) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การตลาด แผนฝกงานดานการจัดการธุรกิจ
คาปลีก ใหคงอัตราเดิม คือ จํานวน 19,500 บาท/ภาคการศึกษา/คน และพิจารณาคาใชจายเพ่ิมเติม โดยกําหนดเปน
รายการพิเศษเพ่ิมเติม เชน คาธรรมเนียมพิเศษในการฝกปฏิบัติงาน เปนตน (ครั้งที่ 7/2556) 

 

1.7 ดานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 
1.7.1 อนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 กรณีพิเศษ (ครั้งที่ 1/2556) 

จํานวน 2 ราย เนื่องจากท้ัง 2 ราย มีระยะเวลาในการศึกษาเกินกวา เกณฑ/ขอบังคับท่ีกําหนด 
1.7.2 อนุมัติการขอเปลี่ยนคณะและสาขาวิชาของนักศึกษาทุนพระราชทานความชวยเหลือแก ราชอาณาจักร

กัมพูชา ดานการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2556 จากเดิม 
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร เปนสาขาวิชานวัตกรรมการทองเที่ยว 
คณะศิลปศาสตร โดยมีระยะเวลาการศึกษา 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2558 (2 ป) และอนุมัติงบประมาณเงิน
รายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุน ทุนการศึกษา (ครั้งที่ 10/2556) 
 

2. วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบ 
ออกขอบังคับ และประกาศ ในป พ.ศ. 2556  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 
 

 

เรื่องเก่ียวกับ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวม 
1 การจัดตั้ง รวม ยุบเลิกสวนงาน และแบงสวนงาน - - - - 

2 การบริหารงานบุคคล 1 - 4 5 

3 การสรรหาผูบริหาร หัวหนาสวนงาน หัวหนาหนวยงาน - 1 - 1 

4 การเงินและทรัพยสิน - 1 - 1 

5 การบริหารวิชาการ / การจัดการศึกษา - 2 1 3 

6 การบริหารท่ัวไป 1 - - 1 

7 การพัฒนานักศึกษา - - 1 1 

8 การแกไข ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 1 1 - 2 

9 อ่ืน ๆ - - - - 

รวม 3 5 6 14 
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3. อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร สภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี อนุมัติปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 2,769 ราย  ดังนี้ 
 

การอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ในปการศึกษา พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาในระดับตางๆ 
ดังนี้   

ลําดับ รายการ ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
1 เปดหลักสูตร - 1 3 - 4 
2 ปดหลักสูตร 1 - 1 - 2 
3 ปรับปรุงหลักสูตร - 4 - - 4 
4 ปรับชื่อสาขาวิชา - - 1 1 2 
5 ขอเปดรายวิชา - 7 - - 7 

รวม  1 12 5 1 19 

 

ในการพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการ
ทางดานการประกอบวิชาชีพ และสังคมอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน โดยผานกลไกของคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร เพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองรายวิชาใหม  และการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา  การพิจารณาปด
หลักสูตร และการกลั ่นกรองแผนการเปดและความพรอมในการเปดหลักสูตรของคณะตางๆ  ใหสอดคลองกับ
แผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยและของประเทศ กอนเสนอเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 
สําหรับการเสนอขอปดหลักสูตรจะเสนอผานที่ประชุมคณบดี  กอนเสนอเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย โดยใน 
ปการศึกษา พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาในดานตางๆ ดังนี้ 

 

4.1 การเปดหลักสูตร 
4.1.1 ระดับปริญญาตรี 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 คณะวิทยาศาสตร 
4.1.2 ระดับปริญญาโท 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 4 ราย 

ระดับอนุปริญญา จํานวน 2 ราย 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 2,556 ราย 

ระดับปริญญาโท จํานวน 168 ราย 

ระดับปริญญาเอก จํานวน 41 ราย 
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2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรหลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร  
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร 

 

4.2 ปดหลักสูตร 
4.2.1 ระดับประกาศนียบัตร 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทยทางเลือกสาขาวิชาโฮมีโอพาธีย คณะเภสัชศาสตร 
4.2.2 ระดับปริญญาโท 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 

คณะศิลปศาสตร 
 

4.3 ปรับปรุงหลักสูตร 
4.3.1 ระดับปริญญาตรี 

1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะบริหารศาสตร 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการส่ือสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  

คณะศิลปศาสตร 
3) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะรัฐศาสตร 
4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร 

 

4.4 ปรับชื่อสาขาวิชา 
4.4.1 ระดับปริญญาโท 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย ปรับชื่อสาขาวิชาเปน สาขาวิชา 
ชีวเวชศาสตร 

4.4.2 ระดับปริญญาเอก 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพทางการแพทย ปรับชื่อสาขาวิชาเปน สาขาวิชา          
ชีวเวชศาสตร 

 

4.5 ขอเปดรายวิชา 
4.5.1 ระดับปริญญาตรี 

1) รายวิชา 1503 104 น้ํามันหอมระเหยเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
2) รายวิชา 1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคนไทย 2 (2 -0-4) วิทยาลัยแพทยศาสตรและ   

การสาธารณสุข 

3) รายวิชา 1503 200 การดูแลสุขภาพตนเองแบบองครวม 3 (3-0-6) คณะเภสัชศาสตร 
4) รายวิช าใหมที่ ไม มี ในหลั กสู ตร  รายวิช า  1202  442 เทค โน โล ยีการผลิ ตกาแฟ  3(2-3-4)             

คณะเกษตรศาสตร 
5) รายวิชาใหมที่ไมมีในหลักสูตร รายวิชา 1434 201 โบราณคดีในประเทศไทยกอนพุทธศตวรรษท่ี 19 

3(3-0-6) คณะศิลปะศาสตร 
6) รายวิชาใหมที่ไมมีในหลักสูตร รายวิชา 1434 202 โบราณคดีในประเทศไทยชวงพุทธศตวรรษที่ 19-24 

3(3-0-6) คณะศิลปะศาสตร 
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7) รายวิชาใหมที่ไมมีในหลักสูตร รายวิชา 1434 321 ภาพสะทอนประวัติศาสตรสังคมไทยจากภาชนะดิน

เผา 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร 
 

5. พิจารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 
 

1) โปรดเกลาฯ แตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 

2) เสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ  มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายชื่อท่ี
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิเสนอ แลวใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอรายชื่อ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังตอไป  ในการประชุม ครั้งที่ 
8/2556 และรับทราบการโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การประชุม ครั้งที่ 11/2556 
 

6. แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
วิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย  หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 

 

6.1 อนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย 
1) รองอธิการบดีฝายบริหารและวิเทศสัมพันธ 
2) รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
3) ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร 

 

6.2 อนุมัติลาออก 
1) รองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ 
2) รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 

7. อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังนี ้

กลยุทธมหาวิทยาลัย 
การใชระเบียบมหาวิทยาลัยฯ 

รวมงบประมาณ 
ขอ 13 ขอ 14 

กลยุทธที่ 1 ดานการผลติบณัฑิต     16,795,788.00            10,755.00      16,806,543.00  

กลยุทธที ่3 ดานการวิจัย       1,198,400.50  -       1,198,400.50  

กลยุทธที่ 4 ดานการบริการวิชาการ     40,692,018.50        2,208,915.00      42,900,933.50  

กลยุทธที่ 6 ดานบรหิารจัดการท่ีมธีรรมาภิบาล     18,732,887.00        3,955,168.00      22,688,055.00  

รวม 77,419,094.00 6,174,838.00 83,593,932.00 
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หมายเหตุ 

หนวยงานท่ีของบประมาณเพ่ิมเติมดังกลาวเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและ
ทรัพยสินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอที่ 13 และขอที่ 14 ดังนี้ 

1) ขอที่ 13 ในกรณีที่มีความจําเปนตองเบิกจายจากเงินตามประเภทเงิน (ขอ 5.1 เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย 
ขอ 5.2 เงินคาธรรมเนียมการศึกษา และขอ 5.4 เงินทุนคณะท่ีเปนรายได) โดยที่ไมไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว ให
อธิการบดีหรือคณบดีนําเสนอคณะกรรมการ (ตามขอ 8 ใหมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายไดเปนงบประมาณประจําปเสนอ
ตอสภามหาวิทยาลัย) เพ่ือพิจารณาต้ังงบประมาณเพิ่มเติมแลวใหอธิการบดีนําเสนอตอที่ประชุมคณบดี เพ่ือพิจารณา
เห็นชอบ แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเปนงบประมาณเพ่ิมเติมตอไป  

2) ขอที่ 14 ในกรณีฉุกเฉินและมีความจําเปนเรงดวนตองจายเงินตามประเภทเงิน ขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.4
โดยมิไดตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ แลวใหนําเสนอที่ประชุมคณบดีและที่ประชุม        
สภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ  พรอมทั้งรายงานการจายเงิน นั้น ทันทีที่มีการประชุมคณบดีและการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  

 

8. วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
- สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดกิจกรรมทาง

วิชาการท่ีไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก พ.ศ. .... (ครั้งที ่1/2556) โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการจัดทํา (ราง) ระเบียบฯ ดังกลาวใหเปนไปตามรูปแบบที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวย งานสารบรรณ กําหนด รวมทั้งความสมบูรณของ (ราง) ระเบียบฯ ในการกําหนดผูวินิจฉัยปญหาอันเนื่องมาจาก
การใชระเบียบฯ ดังกลาว 

2) พิจารณาแหลงทุนจากภายนอกใหครบถวน ทั้งท่ีมาจากงบประมาณแผนดิน และแหลงทุนอื่นที่สามารถนําเขาเปน
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย และกําหนดวิธีการเบิกจายใน (ราง) ระเบียบฯ ใหเหมาะสมกับแหลงทุนตอไป 

3) แกไขเพ่ิมเติมขอความตาม (ราง) กรณีหัวหนาโครงการเม่ือไดรับเงินจากการโครงการ ใหนําฝากเงินโดยเปดบัญชี
ธนาคารที่ระบุชื่อบัญชีตามชื่อโครงการโดยความเห็นชอบของหัวหนาหนวยงาน ใหผูมีชื่อในบัญชีอยางนอย 3 คน รวมท้ัง
หัวหนาโครงการ จากเดิม โดยผูมีอํานาจสั่งจายสองในสาม ใหแกไขเปน และในกรณีการส่ังจายเงินใหกําหนดผูมีอํานาจสั่ง
จายสองในสามของผูมีชื่อในบัญชี 

4) แกไขขอความใหเปนขอความที่ใชกันตามกฎหมาย เชน ขอความตาม (ราง) กรณีการใชเงินทุนจัดซื้อจัดจางโดยมี
วงเงินไมถึง 50,000 บาท ใหแกไขเปน การใชเงินทุนจัดซื้อจัดจางโดยมีวงเงินต่ํากวา 50,000 บาท เปนตน 

5) กรณีหลักฐานประกอบการเบิกจาย ควรระบุหลักฐานใหมีความชัดเจนวาเปนหลักฐานรายการใดรายการหนึ่ง คือ 
ใบกํากับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือทั้งสองรายการ คือ ใบกํากับภาษี และใบเสร็จรับเงิน 

   
9. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหน่ึงเรื่องใดหรือเพื่อมอบหมายให
ปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 สรุป
ไดดังนี้ 

 

9.1 อนมัุติแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
2) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะนิติศาสตร 
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3) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร 
4) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
5) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาสวนงานและหนวยงาน เพ่ือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะบริหารศาสตร 
7) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเกษตรศาสตร 

9.2 อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
1) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร 
2) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

3) คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
4) คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร 

9.3 อนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการ อ่ืนๆ 
1) คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ  
2) คณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
3) คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
4) คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ประจําป 2556 – 2558 

6) คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7) พิจารณารายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ประจําปการศึกษา 2555 

 

10. พิจารณาใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอและอาจ 
มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

 การรับชําระหนี้กรณีผิดสัญญากอสรางอาคารจากเอกชน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย มีมติใหมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติตามแนวทางท่ีอธิบดีอัยการสํานักงานคดีปกครองนครราชสีมา และเจาพนักงานพิทักษทรัพย กรมบังคับคดี ไดตอบ
ขอหารือในการใหมหาวิทยาลัยรับชําระหนี้ได และเม่ือไดรับการชําระหนี้แลว จึงถอนฟองคดีปกครองและถอนคําขอรับ
ชําระหนี้ในคดีลมละลายที่มีตอบริษัทคูกรณี ตอไป (คร้ังที่ 11/2555) 

 

11. พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งรายงาน
มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

 

1) การใชพ้ืนที่ชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมอบคณะทํางานประเมินผลการใช
พ้ืนที่ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จัดทําแผนการดําเนินงานแกไขการใชพ้ืนที่ดังกลาว ใหเปนขอยุติภายในเวลา 6 เดือน 
และประเมินผลการดําเนินงานที่ผานมา แลวนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป (คร้ังที่ 11/2555) 

2) อนุญาตใหจังหวัดมุกดาหารใชพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เพ่ือกอสรางศูนยกีฬา 
(Sports Complex) ในตําแหนงที่จังหวัดมุกดาหารเสนอ (คร้ังที่ 11/2555) 
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รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ
ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
1. คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
4. คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
5. คณะกรรมการนโยบายและทรัพยสินและการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําป พ.ศ. 2556 

 

ความสําคัญและที่มาของการประเมิน  
 

 จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2557  วันเสารที่  22  กุมภาพันธ  25567 เห็นชอบ 
(ราง) หลักเกณฑและวิธีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556 และมอบหมายฝายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยดําเนินการจัดสงใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินตนเองตอไป  โดยดําเนินงานตามลําดับ ดังนี้  
 

 1. การสรางเคร่ืองมือ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบประเมินท่ีเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating 

scale) 5 ระดับ ตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 นําแบบประเมินตนเองเสนอกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา 
  1.2 นําแบบประเมินตนเองท่ีผานการพิจารณาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2557  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ  2557  ดําเนินการใหกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมินตนเอง 
 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล จําแนกเปน 5 สวน ดังนี้ 
 

รวมทั้งส้ิน 39 ขอ มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) โดยมีความหมายของแตละระดับ ดังนี้ 
มากท่ีสุด /บอยท่ีสุด= 5 คะแนน มาก/บอยคร้ัง = 4  คะแนน ปานกลาง =  3  คะแนน 
นอย /นานๆ ครั้ง = 2  คะแนน นอยที่สุด/ไมเคยเลย = 1 คะแนน ไมมีความเห็น = 0 คะแนน 

 3. การเก็บรวมรวมขอมูล  
  ดําเนินการสงและเก็บรวมรวมแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  โดยสงแบบประเมินฯ ใหแก
กรรมการสภา จํานวนทั้งสิ้น 21 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา  จํานวน 15 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 71.43 
 

 4. การวิเคราะหขอมูล  
  หลังจากรวบรวมแบบประเมินแลวจึงนํามาวิเคราะหคาสถิติดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS            
โดยการประเมินตนเองครั้งนี้  มุงศึกษาความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในกรอบการประเมิน 5 
ดาน คือ (1) ดานการทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2) 
ดานการกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ (3) ดานการทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตน
สังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ (4) ดานการกํากับ  ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย (5) ดานการ
ดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล   
 

สวนที่ 1  สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวน 13 ขอ 

สวนที่ 2  สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ จํานวน 11 ขอ 

สวนที่ 3 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน  2 ขอ 

สวนที่ 4 สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน  2 ขอ 

สวนที่ 5  สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  ครบทั้ง 10 ประเด็น จํานวน 11 ขอ 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 

  4.1 คาเฉลี่ย ( x̄ ) โดยมีสูตร ดังนี ้

   x̄  =           

   x̄   =         คาเฉลี่ย 

     =     ผลรวมของขอมูลท้ังหมด 

   n   =        จํานวนผูตอบแบบประเมินฯ ท้ังหมด 
 

  4.2 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   S.D.  =   

   x̄  =         คาเฉลี่ย 

   S.D.  =  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   X =         ขอมูลของแตละจํานวน 

   n   = จํานวนผูตอบแบบประเมินฯ ท้ังหมด 
 

 5. การแปลผล  เพื่ อแสดงผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ฝายเลขานุการ             
สภามหาวิทยาลัยไดแปลผลการประเมินตนเองตามระดับความคิดเห็นของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในภาพรวม และ
จําแนกเปน 5  ดาน ตามกรอบการประเมินฯ ขางตน โดยนําคาเฉล่ียมาแปลผลตามระดับความพึงพอใจในความสําเร็จ โดย
นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง 
 

 การแปลผลการประเมินตนเอง กําหนดเปน 5  ระดับ  มีคะแนนต้ังแต 1 – 5 กรณีท่ีกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมมี
ความคิดเห็น ใหคะแนนเปน 0 โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนน 0.00 – 1.50 คะแนน หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงอยางเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50 คะแนน หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง 
คะแนน 2.51 – 3.50 คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช 
คะแนน 3.51 – 4.50 คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00 คะแนน หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 5 ดาน 
ขอที่ รายการปฏิบัต ิ x̄  S.D. การแปลผล 
1 สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4.26 0.15 ดี 

2 สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ 

ระเบียบ 

4.22 0.11 ดี 

3 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ 

4.57 0.01 ดีมาก 

4 สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 4.30 0.11 ดี 

5 สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล   4.23 0.11 ดี 

รวม 4.30 0.05 ดี 
 

 
ภาพที่  2 แสดงคาเฉล่ียของการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยภาพรวม 

 

         จากตารางที่ 1 และภาพ 2  พบวา ภาพรวมคาเฉลี่ยของประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   อยู
ในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.30)  โดยการพิจารณารายขอ พบวาขอที่มีคาเฉลี่ยระดับสูงสุด คือ ขอ 3 ดานการทําตาม
กฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ อยูในระดับดีมาก (คาเฉล่ีย = 4.57) และรองลงมา คือ ขอ 4 
ดานการกํากับติดตามการดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.30)  และขอ 1 ดานการทํา
พันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถาบัน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.26)  สําหรับดานท่ี
มีคาเฉล่ียต่ําที่สุด คือ ขอ 5 ดานดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.23)  และขอ 2 ดานการ
กําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.22) 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
             สวนที่ 1 ดานการทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ ที่กําหนดในพระราชบญัญัติของสถาบัน 
 

ขอที่ รายการปฏิบัต ิ x̄  S.D. การแปลผล 
1.1 วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทาง

วิชาการแกสงัคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

4.40 0.63 ดี 

1.2 วางระเบียบและออกขอบงัคบัของมหาวิทยาลัย และมอบใหสวนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออกขอบงัคบัสําหรับสวนราชการนั้นเปน
เรื่องๆ ไปตามความจําเปนและเหมาะสม 

4.40 0.74 ดี 

1.3 อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร   
ตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของและเปนไปดวยความเรียบรอย 

4.60 0.63 ดีมาก 

1.4 (ถามี) พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย หรือหนวยงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการ 
ของหนวยงานดังกลาว  อยางเหมาะสมและรวดเร็วทันการณ 

3.73 0.79 ดี 

1.5 (ถามี) อนุมัติการรับสถาบันการศกึษาชั้นสูงใหสอดคลองกับมาตรฐานที่
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

4.00 1.00 ดี 

1.6 พิจารณาใหความเหน็ชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกบัมาตรฐาน
ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

4.60 0.51 ดีมาก 

1.7 พิจารณาเสนอเพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณา 
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

อธิการบด ีศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษอยางเหมาะสมและรอบคอบ 

4.33 0.58 ดี 

1.8 แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบด ีผูอํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนา 
หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษอยาง
เหมาะสมและรอบคอบ 

4.23 0.83 ดี 

1.9 อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกบัยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

4.20 0.56 ดี 

1.10 วางระเบียบและออกขอบงัคบัตางๆ เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัยตามความจําเปนและเหมาะสม 

4.13 0.64 ดี 

1.11 แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรือ่งใดหรือ
เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติอยางหนึง่อยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของ 
สภามหาวิทยาลัยตามความจําเปนและเหมาะสม 

4.20 0.56 ดี 

1.12 พิจารณาใหความเหน็ชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่
อธิการบดเีสนอ และมอบหมายใหอธกิารบดีดําเนินการอยางหนึง่อยางใดอันอยู
ในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

4.27 0.59 ดี 

1.13 พิจารณาใหความเหน็ชอบและอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

4.29 0.47 ดี 

รวม 4.26 0.15 ดี 
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 จากตารางที่ 2  พบวา ดานการทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถาบัน  อยูใน
ระดับดี (คาเฉล่ีย = 4.26)  โดยการพิจารณารายขอ พบวาลําดับแรกท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด มีจํานวน 2 ขอ คะแนนเทากัน คือ ขอ 
1.3 อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ตามมาตรฐานและระเบียบขอบังคับท่ี
เก่ียวของ  และขอ 1.6 การพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีทบวงมหาวิทยาลัย
กําหนด อยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.60)  รองลงมา มีจํานวน 2 ขอ คะแนนเทากัน คือ ขอ 1.1 การวางนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  และขอ 1.2 
วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออก
ขอบังคับสําหรับสวนราชการน้ันเปนเรื่องๆ ไปตามความจําเปนและเหมาะสม อยูในระดับดี (คาเฉล่ีย = 4.40)  และสําหรับ
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ขอ 1.4  พิจารณาการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขตบัณฑิตวิทยาลัย คณะ 
สถาบัน สํานัก วิทยาลัย และศูนย รวมทั้งการแบงสวนราชการของหนวยงาน อยูในระดับด ี(คาเฉลี่ย = 3.73)  
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
             สวนที่ 2 ดานการกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ และระเบยีบ 
 

ขอที ่ รายการปฏิบัติ x̄  S.D. การแปลผล 
2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน 4.20 0.56 ดี 
2.2 ดานการวิจัย 4.00 0.85 ดี 
2.3 ดานการบริการวิชาการ 4.27 0.59 ดี 
2.4 ดานการทาํนบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม 4.14 0.66 ดี 
2.5 ดานการบริหารจัดการ    

     2.5.1  ดานการเงิน และทรพัยสิน 4.46 0.52 ดี 
    2.5.2  ดานการบริหารงานบคุคล 4.38 0.65 ดี 
    2.5.3  ดานพัฒนานักศึกษา 4.08 0.86 ดี 
    2.5.4  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 4.38 0.65 ดี 
    2.5.5  ดานการบริหารความเสี่ยง 4.31 0.63 ดี 
    2.5.6  ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 4.00 0.71 ดี 

รวม 4.22 0.11 ดี 
 

 จากตารางที่ 3  พบวา ดานการกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ และระเบียบ ระดับการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามระดับความพึงพอใจในความสําเร็จของกรรมการสภามหาวิทยาลัย    
อยูในระดับดี (คาเฉล่ีย = 4.22)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวาลําดับแรกท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ขอ 2.5.1 ดานการเงิน และ
ทรัพยสิน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.46) รองลงมา จํานวน 2 ขอ คือ ขอ 2.5.2 ดานการบริหารงานบุคคล  และขอ 2.5.4  
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งท้ังสองขอมีคาเฉลี่ยเทากันอยูในระดับดี  (คาเฉลี่ย = 4.38) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
คือ ขอ 2.2 ดานการวิจัย และ ขอ 2.5.6 ดานกายภาพและส่ิงแวดลอม คาเฉลี่ยเทากัน อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.00)  
 

 

 

 

 



63

รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําป 2556

 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
             สวนที่ 3 ดานการทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

ขอที ่ รายการปฏิบัติ x̄  S.D. การแปลผล 

3.1 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

4.60 0.53 ดีมาก 

3.2 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 4.53 0.52 ดีมาก 
รวม 4.57 0.05 ดีมาก 

  

 จากตารางที่  4  พบวา ดานการทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของระดับการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามตามระดับความพึงพอใจในความสําเร็จของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อยูในระดับดีมาก (คาเฉล่ีย = 4.57)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 3.1 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยูในระดับดีมาก (คาเฉล่ีย = 4.60)  และขอ 3.2 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับ
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อยูในระดับดมีาก  (คาเฉลี่ย = 4.53) 
 

ตารางท่ี 5  แสดงผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
             สวนที่ 4 ดานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

ขอที ่ รายการปฏิบัติ x̄  S.D. การแปลผล 
4.1 ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของ

อธิการบดี 
4.40 0.83 ดี 

4.2 ทานคิดสภามหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของคณบดี 
/ ผูอํานวยการสํานัก  

4.20 0.68 ดี 

รวม 4.30 0.11 ดี 
 

 จากตารางที่ 5   พบวา ดานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย ระดับการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามระดับความพึงพอใจในความสําเร็จของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อยูในระดับดี 
(คาเฉลี่ย = 4.30  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอ 4.1 สภามหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของอธิการบดี 
อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4 .40)  และขอ 4.2 สภามหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ  ติดตามการดําเนินงานของคณบดี /
ผูอํานวยการสํานัก  อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย = 4.20)             
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ตารางท่ี 6  แสดงผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
             สวนที่ 5 ดานการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

ขอที่ รายการปฏิบัต ิ x̄  S.D. การแปลผล 
5.1 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยใชหลักประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดย การกําหนด 

ทิศทาง ยุทธศาสตร มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ มีการติดตามประเมินผล พัฒนา 
และปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพียงใด  (Effectiveness) 

4.21 0.58 ดี 

5.2 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยใชหลักประสิทธิภาพในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 
ใชกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมใหมหาวิทยาลัยสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน 
งบประมาณ ใหเกิดประโยชนสงูสุดตอองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียเพียงใด (Efficiency) 

4.21 0.58 ดี 

5.3 ในรอบปที่ผานมากรรมการสภามหาวิทยาลัยใชหลักการตอบสนองในการใหบรกิาร
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชือ่มั่น ความไววางใจรวมท้ังตอบสนองความ
คาดหวังหรือ ความตองการของผูรับบริการ (Responsiveness) 

4.07 0.62 ดี 

5.4  ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ
หนาที ่(Accountability) เพียงใด 

4.29 0.61 ดี 

5.5 สภามหาวิทยาลัยจัดใหมีกลไกการกํากับดูแลและการตรวจสอบการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความโปรงใส (Transparence)  ในการบริหารจัดการเพียงใด 

4.33 0.62 ดี 

5.6 ในรอบปที่ผานมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานการมีสวนรวม 
(Participation) เพียงใด 

4.07 0.83 ดี 

5.7 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหอธิการบด ี(Decentralization) ปฏิบัติ
หนาที่แทนไดอยางเหมาะสมเพียงใด 

4.21 0.58 ดี 

5.8 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวทิยาลัยใชหลกันิติธรรม (Rule of Law) ใชอํานาจกฎหมาย 
กฎระเบียบขอบงัคบัในการบริหารงานดวยความเปนธรรม  โดยไมเลือกปฏิบัตแิละคํานงึถงึ
สิทธเิสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสยีเพียงใด 

4.36 0.84 ดี 

5.9 ในรอบปที่ผานมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานการปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวน
เสียอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) เพียงใด 

4.21 0.80 ดี 

5.10  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระการประชุมโดยใชหลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus 
Oriented) เพียงใด 

4.33 0.62 ดี 

5.11 ในรอบปที่ผานมาในภาพรวมการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความ
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมากนอยเพียงใด 

4.21 0.58 ดี 

รวม 4.23 0.11 ดี 
 

จากตารางที่  6   พบวา  ด านการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  ระดับการประเมินตนเองของ             
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามระดับความพึงพอใจในความสําเร็จของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อยูในระดับดี (คาเฉลี่ย 
= 4.23)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยระดับสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ขอ 5.8  ในรอบปท่ีผานมา สภามหาวิทยาลัยใช
หลักนิติธรรม (Rule of Law) ใชอํานาจกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับในการบริหารงานดวยความเปนธรรม  โดยไมเลือกปฏิบัติและ
คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย อยูในระดับดี  (คาเฉล่ีย = 4.36)  รองลงมา คือ ขอ 5.5  สภามหาวิทยาลัยจัดใหมี
กลไกการกํากับดูแลและการตรวจสอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเกิดความโปรงใส  (Transparence)  ในการ
บริหารจัดการ  และ ขอ 5.10  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระการประชุมโดยใชหลักมุงเนนฉันทามติ  (Consensus 

Oriented) ท้ังสองขอ อยูในระดับดี  มีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย = 4.33)  สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ขอ 5.3 สภา
มหาวิทยาลัยใชหลักการตอบสนอง ในการใหบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจรวมท้ัง
ตอบสนองความคาดหวังหรือ ความตองการของผูรับบรกิาร (Responsiveness) และขอ 5.6 ในรอบปท่ีผานมากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานการมีสวนรวม (Participation) ท้ังสองขอ อยูในระดับด ี มีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย = 4.07) 



65

รายงานประจําปสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําป 2556  

 

6. ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการแกไขปญหาอุปสรรคในการทํางาน และเพื่อการพัฒนา 
1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยแตละทานโดยเฉพาะผูทรงคุณวุฒิควรชวยเหลือการทํางานของผูบริหารมหาวิทยาลัยให

มากข้ึน 

2  ควรกระชับเวลาท่ีใชในการประชุมสภามหาวิทยาลัยโดย 

2.1 ลดเวลาการนําเสนอแตละวาระลง  โดยเจาของเรื่องไมจําเปนตองนําเสนอเองทุกวาระโดยในบางเรื่องท่ีมีความ
ชัดเจนและเปนลักษณะท่ีเปนงานประจําเลขานุการควรจะนําเสนอเองได 

2.2 จัดวาระเพ่ือทราบไวหลังจากวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือใหมีเวลามากขึ้นสําหรับวาระเพ่ือพิจารณา 
2.3 กําหนดประเด็นเชิงนโยบายท่ีจะเสนอใหสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหชัดเจน เพ่ือท่ีสภามหาวิทยาลัย จักได

อภิปรายและกําหนดแนวทางการแกปญหาเชิงนโยบาย ทั้งนี้ หากเปนประเด็นปญหาในระดับการบริหารมหาวิทยาลัยควร
เปนการใหแนวทาง และมอบใหอธิการบดีรับไปพิจารณาดําเนินการ 

2.4 ผูชี้แจงในวาระตางๆ ควรถูกกําหนดวาจะใชเวลาไมเกิน 10 - 15 นาท ี ในการนําเสนอหรือชี้แจง 
2.5 การตอบขอซักถามของสภามหาวิทยาลัย ผูตอบควรตอบใหกระซับตามประเด็น 

3  ควรมีการประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบาง  เพ่ือเปดโอกาสใหกรรมการไดเยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและหนวยงานตางๆ 

4  งานประชุมสภามหาวิทยาลัยขาดวาระที่เกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรตางๆ  วาระสวนมากเปนงาน
ประจําทําใหยากตอการกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
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นโยบายในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ป 2556 – 2557 

 
            เปาหมาย :  จะทําใหสภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งเพ่ือใหสามารถกํากับดูแลและ
บริหารจัดการใหมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน  คือ “เปนสถาบันชั้นนําแหงการเรียนรู ในภูมิภาคลุมน้ํา
โขงและอาเซียน”  โดยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับอัตลักษณของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ  
“สรางสรรค  สามัคคี  สํานึกดีตอสังคม” และใหสามารถสรางงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปประยุกตใชใน
ภูมิภาครวมทั้งการบริการวิชาการตอชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม 

 

 การทําใหสภามหาวิทยาลัยเขมแข็ง : 
 1. การพัฒนาสํานักงานและการทํางานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
  •  รูปแบบโครงสรางของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
    -  ขึ้นตรงตอนายกสภามหาวิทยาลัย 
    -  กํากับดูแลโดยรองอธิการบดี 
    -  งานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
    -  งานเลขานุการกิจ 
    -  งานนโยบายและยุทธศาสตร 
    -  งานดานการตรวจสอบการบริหารงาน 
    -  งานอ่ืนๆ 
 2. การพัฒนาบุคลากรและเจาหนาที่ 
 3. การปรับปรุงในสวนที่มีผลการประเมินอยูในระดับต่ําตัวอยาง เชน 
    -  ดานการบริหารความเสี่ยง 
    -  ดานการวิจัย 
    -  ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 
 4. การ  Retreat  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 5. การสงเสริมเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

การทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยเขมแข็ง: 
 1. กํากับดูแลใหผูบริหารปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
 2. ทบทวนแกไข วางระเบียบ และออกขอบังคับใหครอบคลุมครบถวน 
 3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกผูบริหาร 
 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารในลักษณะ Two ways communication 

 5. สงเสริมใหผูบริหารไดพัฒนาตนเอง 
 6.  สงเสริมการบริหารจัดการแบบ Total Participative Management 
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ประกาศ ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติใน  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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หลักเกณฑและวธิีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
----------------------------------------------------------------- 

 

 เพ่ือใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนไปตามขอกําหนดของเกณฑประเมินใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับวิสัยทัศนของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความมุงหวัง เพ่ือสงเสริม
ความเขมแข็งในการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการกําหนดทิศทาง การกํากับดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของ      สภา
มหาวิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงคของการประเมิน 
  

1) เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามอํานาจหนาที่ ที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การกําหนดทิศทาง การกํากับดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย การบริหาร และการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

2) เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค และสามารถนําไปกําหนด
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพการกํากับดูแลมหาวิทยาลัย 

3) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งและชวยใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและ  
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  

2. แนวทางในการประเมิน 
1) การประเมินตนเองเชิงประจักษ  
2) การประเมินผสมผสาน ( mixed methods) ดวยวิธีการเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคุณภาพ 

3) การประเมินการปฏิบัติตามบทบาท และอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 

3. กรอบและประเด็นในการประเมิน  จําแนกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 

สวนที่ 1 บทบาทและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกําหนด 
ตามความในมาตรา 15 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี

ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไวดังนี้ 
1) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปน   ผู
วางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเรื่องๆไป อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
และประกาศนียบัตร 
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3) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ

ประกาศนียบัตร 
4) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สํานัก 

วิทยาลัย และศูนย หรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังการแบงสวนราชการของหนวยงาน
ดังกลาว 

5) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาช้ันสูงและใหสองคลองกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

6) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานทบวงมหาวิทยาลัยกําหนด 

7) พิจารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

8) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักผูอํานวยการวิทยาลัย 

ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  ศาสตราจารยเกียรติคุณ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษ 

9) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

10) วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

11) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติ
อยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

12) พิจารณาใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามที่อธิการบดีเสนอ  และอาจ
มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 

13) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิไดระบุให
เปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

 

สวนที่ 2 กรอบการประเมินตามการประเมินคุณภาพภายใน และประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 2.1 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน ไดกําหนดเกณฑในการ

ประเมินสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1) สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา  
2) ผูบริหารมีวิสัยทัศนกําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนามหาวิทยาลัย  

3) ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในมหาวิทยาลัย  

4) ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการ
ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม  

5) ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัยเต็มตามศักยภาพ  

6) ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยและ ผูมีสวนได
สวนเสีย  
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7) สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

 

 2.2 กรอบการประเมินคุณภายภาพภายอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 
 

  ตัวบงชี้ที่ 12 การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน โดยกําหนดคาคะแนนผลการประเมินผลการ
ดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่ครอบคลุม  5  ประเด็น ดังตอไปน้ี 

1) สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2) สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ 

3) สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
4) สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารสถาบัน 

5) สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 
 

 4. ประเด็นหลักในการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1) ประสิทธิผลของการกําหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

2) ประสิทธิผลของการการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
3) ความสําเร็จของการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทและอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย  
4) การปฏิบัติงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

5) การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามขอเสนอแนะจากการประเมินตนเอง 
 

 ระดับเกณฑประเมิน แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับท่ี 1 คะแนนที่ได นอยกวา 59 ความหมาย ควรปรับปรุงอยางเรงดวน 

ระดับท่ี 2 คะแนนที่ได 60 - 69 ความหมาย ควรปรับปรุง 
ระดับท่ี 3 คะแนนที่ได 70 – 79 ความหมาย พอใช 
ระดับท่ี 4 คะแนนที่ได 80 - 89 ความหมาย ดี 
ระดับท่ี 5 คะแนนที่ได 90 – 100 ความหมาย ดีเดน 

 

 5. วิธีการประเมิน 
 การประเมินตนเอง 

1) ประเมินจากรายงานประจําปของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

2) ประเมินจากเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ อาทิ รายงานการประชุม รายละเอียดประกอบการ
นําเสนอวาระ และหลักฐานอื่น ๆ 

3) ประเมินโดยกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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 6. ข้ันตอนการประเมิน 
 การประเมินตนเอง 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงานการประเมินตนเองในรอบปปฏิทินเปนลายลักษณอักษร เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นสุดการดําเนินงานรอบปปฏิทิน 
 
 

 การประเมินคุณภาพภายนอก 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายละเอียดขอกําหนด (TOR) การประเมินการดําเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัย ครอบคลุมประเด็นที่กําหนดตามเกณฑการประเมิน ตัวบงชี้ที่ 7.1 ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และตัวบงชี้ที่ 12 ของสํานักงานรองรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

7. รอบการประเมิน  กําหนดใหมีการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยตามรอบปปฏิทิน 
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แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

คําชี้แจง  
 

1. แบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยมีขอมูลในการพิจารณา
การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ในการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

2. การประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย มี 5 ระดับ ดังนี้ 
มากท่ีสุด = 5 คะแนน มาก = 4  คะแนน ปานกลาง =  3  คะแนน 
นอย = 2  คะแนน ควรปรับปรุง = 1 คะแนน  
 

3. กําหนดกรอบการประเมิน  5 สวน  ดังนี้ 
 

 

 4. ลักษณะและวิธีทําแบบประเมิน 

แบบประเมินมีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ที่จัดเรียงไวตามขอคําถามแตละขอ ดังนั้น           
จึงขอใหทานในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใสเครื่องหมาย  ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานในแตละขอคําถาม
ลงในชองวางของแบบประเมินที่จัดไวในขอนั้น  

  

 

(หากทานไมสามารถตอบแบบสอบถามขอใด กรุณาขามไปตอบในขออ่ืน หรือทําเครื่องหมาย ในชองไมมีความคดิเห็น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 1  สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จํานวน 13 ขอ 

สวนท่ี 2  สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบ จํานวน 11 ขอ 

สวนท่ี 3 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน  2 ขอ 

สวนท่ี 4 สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน  2 ขอ 

สวนท่ี 5  สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  ครบทั้ง 10 ประเด็น จํานวน 11 ขอ 
 

รวมทั้งสิ้น จํานวน  39  ขอ 

สวนท่ี 1  สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
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ขอที่ 
สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ ที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระดับความพึงพอใจใน
ความสําเร็จ ไมมีความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
1.1 วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ

แกสังคมและการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 
 

     

1.2 วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และมอบใหสวนราชการใดใน
มหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนัน้เปนเร่ืองๆ 

ไปตามความจําเปนและเหมาะสม 

 
 
 

     

1.3 อนุมัติใหปริญญา ประกาศนียบตัรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร  ตาม
มาตรฐานและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของและเปนไปดวยความเรียบรอย 

      

1.4 (ถามี) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสาํนักงานวิทยาเขต 

บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบนั สํานัก วิทยาลัย และศูนย หรือหนวยงาน 

ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ รวมทั้งการแบงสวนราชการ 
ของหนวยงานดังกลาว  อยางเหมาะสมและรวดเร็วทันการณ 

  
 
 
 

    

1.5 (ถามี) อนุมัติการรับสถาบนัการศึกษาชั้นสูงใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี
ทบวงมหาวทิยาลัยกําหนด 

      

1.6 พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ทบวงมหาวทิยาลัยกําหนด 

  
 

    

1.7 พิจารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง และพิจารณา 
ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษอยางเหมาะสมและรอบคอบ 

 
 
 

     

1.8 แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 

ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการวิทยาลัย ผูอํานวยการศูนย หรือหัวหนา 
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มฐีานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษอยางเหมาะสม
และรอบคอบ 

  
 
 
 

    

1.9 อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสมและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

      

1.10 วางระเบียบและออกขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการเงินและทรัพยสิน 

ของมหาวิทยาลัยตามความจาํเปนและเหมาะสม 

   
 

   

1.11 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่ง 
เร่ืองใดหรือเพื่อมอบหมายใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ 
ของสภามหาวิทยาลัยตามความจําเปนและเหมาะสม 

  
 

    

 
 

 
  

สวนที่ 1  

 
 

สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
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(ตอ) 

 
 
 

ขอที่ 
สภามหาวิทยาลัยทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ ที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ระดับความพึงพอใจใน
ความสําเร็จ ไมมีความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
1.12 พิจารณาใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัย 

ตามที่อธิการบดีเสนอ และมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่ง 
อยางใดอันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 
 

     

1.13 พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอื่นๆ ที่เก่ียวของกับ 

กิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมไิดระบุใหเปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

 
 
 

     

 
สวนท่ี  2   สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ และระเบียบ 
 

ขอที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนดยุทธศาสตร ทิศทาง กํากับนโยบาย ขอบังคับ    
และระเบียบ 

ระดับความพึงพอใจใน
ความสําเร็จ ไมมีความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
2.1 ดานการจัดการเรียนการสอน       

2.2 ดานการวิจัย       

2.3 ดานการบริการวิชาการ       

2.4 ดานการทาํนบุํารุงศลิปะและวฒันธรรม       

2.5 ดานการบริหารจัดการ       

     2.5.1  ดานการเงิน และทรพัยสิน       

     2.5.2  ดานการบริหารงานบคุคล       

     2.5.3  ดานพัฒนานักศึกษา       

     2.5.4  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา       

     2.5.5  ดานการบริการความเสี่ยง       

     2.5.6  ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม       
 

 
สวนท่ี  3   สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

ขอที่ 
สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

ระดับความพึงพอใจใน
ความสําเร็จ ไมมีความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
3.1 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคบัของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       

3.2 สภามหาวิทยาลัยทําตามกฎระเบียบขอบังคบัของหนวยงานที่เกี่ยวของ       
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ขอที่ สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนนิงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับความพึงพอใจใน

ความสําเร็จ ไมมีความ
คิดเห็น 5 4 3 2 1 

4.1 ทานคิดวาสภามหาวิทยาลัยไดมกีารกํากับ ติดตาม การดําเนนิงานของอธิการบดี       

4.2 ทานคิดสภามหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของคณบดี / 
ผูอํานวยการสํานัก 

      

 
 

สวนท่ี  5    สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

 

ขอที่ สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  10 ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจใน
ความสําเร็จ ไมมีความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
5.1 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยใชหลักประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยการ

กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเปนระบบ มีการติดตาม
ประเมินผล พัฒนา และปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพียงใด (Effectiveness) 

      

5.2 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยใชหลักประสิทธผิลในการกํากับดูแล
มหาวิทยาลัย ใชกระบวนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมใหมหาวิทยาลัยสามารถใช
ทรัพยากรทั้งดานตนทุน งบประมาณ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและผูมีสวน
ไดสวนเสียเพียงใด (Efficiency) 

      

5.3 ในรอบปที่ผานมากรรมการสภามหาวิทยาลัยใชหลักการตอบสนอง ในการ
ใหบริการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจรวมทั้ง
ตอบสนองความคาดหวังหรือ ความตองการของผูรับบริการ 
(Responsiveness) 

      

5.4 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานความรับผิดชอบตอผลการ
ปฏิบัติหนาที ่(Accountability) 

      

5.5 สภามหาวิทยาลัยจดัใหมีกลไกการกํากับดูแลและการตรวจสอบการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหเกิดความโปรงใส(Transparence) ในการบริหารจัดการ
เพียงใด 

      

5.6 ในรอบปที่ผานมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานการมีสวนรวม 

(Participation) เพียงใด 

      

5.7 ในรอบปที่ผานมาสภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหอธิการบดี (Decentralization) 

ปฏิบัติหนาที่แทนไดอยางเหมาะสมเพียงใด 
      

5.8 ในรอบปที่ผานมากรรมสภามหาวิทยาลัยใชหลักนิตธิรรม (Rule of Law) ใชอํานาจ
กฎหมาย กฎระเบียบขอบงัคับในการบริหารงานดวยความเปนธรรม  โดยไมเลือก
ปฏิบัตแิละคํานงึถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสียเพียงใด 

 
 
 

     

 
 

สวนท่ี  4    สภามหาวิทยาลัยกํากับ ติดตาม การดําเนนิงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
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(ตอ) 

 

ขอที่ สภามหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล  10 ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจใน
ความสําเร็จ ไมมีความ

คิดเห็น 5 4 3 2 1 
5.9 ในรอบปทานมากรรมการสภามหาวิทยาลัยมีสวนสงเสริมดานการปฏิบัติตอผูมีสวนได

สวนเสียอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment) เพียงใด 

      

5.10 สภามหาวิทยาลัยพิจารณาวาระการประชุมโดยใชหลักมุงเนนฉันทามติ 

(Consensus Oriented) เพียงใด 
      

5.11 ในรอบปที่ผานมาในภาพรวมการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีความ
สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมากนอยเพียงใด 

      

 
 

2. ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการแกไขปญหาอุปสรรคในการทํางาน และเพื่อการพัฒนา 

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ที่ปรึกษาการจัดทํารายงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

1. รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี   
2. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส   จิตตเจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย        
3. นายธีระศักดิ์   เชียงแสน    ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

รายนามผูจัดทําและรวบรวมขอมูล 
 

 1. นางสาวสุภัชญา   ถาวรถิระกุล   นักวิชาการศึกษา 
 2. นายเชาววัฒน   ศรีแกว    เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป 
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รายงานประจําป 2556
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


