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มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
ประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องโกมุท  ชั้น  ๔  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

 
สภามหาวิทยาลัยมีมติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 พลเอก นิรุทธ  เกตุสิริ  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้  
 ๑.๑ กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์  (ทองหล่อ สํวโร,  บัวศรี)  น.ธ.เอก, 
ป.ธ.๔, พธ.บ., ศศ.ม., Ph.D., ปร.ด., ผศ. (พิเศษ)  อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี  อดีตเจ้าอาวาส         
วัดกลาง  อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในวันเสาร์ที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ เมรุ
ชั่วคราวปราสาทนกหัสดีลิงค์  วัดกลาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี           
ขอความรว่มมือกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ร่วมงานพิธีพระราชเพลิงศพแต่งกายด้วยชุดปกติขาว 
 ๑.๒ เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านความคิดเห็นในเรื่องการเมืองของประเทศในปัจจุบัน  
โดยเฉพาะในหมู่ของนักเรียนนักศึกษา  ขอให้มหาวิทยาลัยกำชับคณบดีทุกคณะให้ทำความเข้าใจ  เอาใจใส่ดูแล
นักศึกษาให้แสดงออกในแนวทางและวิธีการที่เหมาะสม  ไม่ก้าวร้าว  อยู่ในขอบเขตของวิถีแห่งปัญญาชน  ดำรง
เกียรติแห่งการเป็นนักศึกษาของ  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  อย่างสมภาคภูม ิ
 ๑.๓ นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้รับทราบกรณีร้องเรียนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งอ่ืน    
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งอาจารย์พนักงานของมหาวิทยาลัยได้ ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกรณีที่
มหาวิทยาลัยไม่จ่ายค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรี  ในอัตรา  ๑.๕  และ  ๑.๗  เท่าของเงินเดือน  รวมทั้งกรณีการ
เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่มีความล่าช้าผิดปกติ  ซึ่งอาจมีสาเหตุจากความขัดแย้งของ
ผู้บริหารกับอาจารย์ทีเ่สนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
  ดังนั้น  เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบราชธานี  ขอให้อธิการบดี
และผู้บริหารทุกท่าน  ช่วยกันกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เรียบร้อย  และอำนวยให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันในมหาวิทยาลัย  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้มตีำแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   รบัทราบ 
 
 
 



 
 
 

๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๓๐  
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องโกมุท  ชั้น ๔  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  จำนวน  ๒  ฉบับ   
 ฉบับที ่ ๑  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  วาระปกติ 
 ฉบับที่  ๒  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๓  วาระลับ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ครั้งที่       
๑๐/๒๕๖๓  เมื่อวันศุกร์ที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน  ๒  ฉบับ  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 

 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

 ๕.๑ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น  ๘  คน  
ต้ังแตว่ันที่  ๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามรายชื่อทีส่ภาวิชาการเสนอ  ดังนี้ 
   (๑) ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  จำนวน  ๑  คน 
    สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
   (๒) ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  จำนวน  ๑  คน 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
   (๓) ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  จำนวน  ๖  คน 
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
 
 
 
 



 
 
 

๓ 

 ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักสูตร 
 

  ๕.๒.๑    การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  จำนวน  
๑  คน  จาก อาจารย์ ดร.พายุ  นาวาคูระ  ที่เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอ่ืน  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุเชาวน์  มีหนองหว้า  เพ่ือให้การดำเนินการและการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ที ่ ชุดเดิม ที ่ ชุดใหม่ 
๑ อาจารย์ประกาศิต  เศวตธรรม ๑ อาจารย์ประกาศิต  เศวตธรรม 
๒ อาจารย์ ดร.พายุ  นาวาคูระ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเชาวน์  มีหนองหว้า 
๓ อาจารย์วิชัย  ลุนสอน ๓ อาจารย์วิชัย  ลุนสอน 
๔ อาจารย์ศศิธร  อดิศรเมธากุล ๔ อาจารย์ศศิธร  อดิศรเมธากุล 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณเุดช  เพียรความสุข ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุเดช  เพียรความสุข 

 
  ๕.๒.๒   การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  จำนวน  ๑  คน  จาก 
อาจารย์นันท์นภัส  อยู่ประยงค์  ที่ลาออก  เป็น อาจารย์ ดร.สุชาดา  ชัยวิวัฒน์ตระกูล  เพ่ือให้การดำเนินการ
และการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ที ่ ชุดเดิม ที ่ ชุดใหม่ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ นาคพันธ์ แก้วสมุทร ์ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ นาคพันธ์ แก้วสมุทร ์
๒ อาจารย์ปรเิทพ  โคตรคำ ๒ อาจารย์ปริเทพ  โคตรคำ 
๓ อาจารย์นันท์นภสั  อยู่ประยงค์ ๓ อาจารย์ ดร.สุชาดา  ชัยวิวัฒน์ตระกูล 



 
 
 

๔ 

ที ่ ชุดเดิม ที ่ ชุดใหม่ 
๔ อาจารย์กัญญา  พรรณภพ ๔ อาจารย์กัญญา  พรรณภพ 
๕ อาจารย์เกษมศิริ  วัฒโน ๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศิริ  วัฒโน 

 
  ๕.๒.๓    การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  จำนวน  
๑  คน  จาก อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร  ที่เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรอ่ืน  เป็น อาจารย์ ดร.
วิลาวัณย์  ชาดา  เพ่ือให้การดำเนินการและการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ที ่ ชุดเดิม ที ่ ชุดใหม่ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ลอ้พงค์พานิชย์ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  ลอ้พงค์พานิชย์ 
๒ อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร ๒ อาจารย์ ดร.วิลาวัณย์  ชาดา 
๓ อาจารยส์ุรัตน์  หารวย ๓ อาจารย์สุรัตน์  หารวย 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.เด่นดวงดี  ศรสีุระ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าท่ี ร.ต. ดร.เด่นดวงดี  ศรีสุระ 
๕ อาจารยส์ุมาพร  ทองปรุง ๕ อาจารย์สุมาพร  ทองปรุง 

 
  ๕.๒.๔    การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งเปน็หลักสูตรทีป่รับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  จำนวน  
๓  คน  เพ่ือให้การดำเนินการและการบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ตามที่สภาวิชาการเสนอ  ดังนี้ 
    (๑) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  จำนวน  ๑  คน  จาก         
รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ส่งเสริม  ที่เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน  เป็น อาจารย์              
ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 



 
 
 

๕ 

    (๒) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร  จำนวน  ๒  คน   ได้แก่ 
     ๑) จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  เบ้าคำกอง  ที่ลาออก  เป็น 
อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์  วงศ์วิจิตร   
     ๒)   จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  บุรีเลิศ  ที่เกษียณอายุราชการ  
เป็น อาจารย์  ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที ่ ชุดเดิม ที ่ ชุดใหม่ 
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์   ส่งเสริม ๑ อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ใจการุณ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ใจการุณ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  ลอยหา ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  ลอยหา 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ที ่ ชุดเดิม ที ่ ชุดใหม่ 
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์   สง่เสริม ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์   สง่เสริม 
๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ใจการุณ ๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  ใจการุณ 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  ลอยหา ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา  ลอยหา 
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  รักศิลป ์ ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา  รักศิลป์ 
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ  เบ้าคำกอง ๕ อาจารย์ ดร.เด่นพงษ์  วงศ์วิจิตร 
๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  บุรีเลิศ ๖ อาจารย์ ดร.ภัทรภร  เจริญบุตร 

 
  ๕.๒.๕    การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  จำนวน  
๓  คน  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๒  
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และศักยภาพอาจารย์ประจำหลักสูตร  เพ่ือให้การดำเนินการและการบริหาร
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๒  ปี
การศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  ตามที่สภาวิชาการเสนอดังนี้ 
   (๑) จาก อาจารย์พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์  เป็น อาจารย์พนิดา  กมุทชาติ    
   (๒) จาก อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา  
เดชะคำภู   



 
 
 

๖ 

   (๓) จาก อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ  เป็น อาจารย์สมเจตน์  คงคอน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ที ่ ชุดเดิม ที ่ ชุดใหม่ 
๑ อาจารย์พิชชานันท์  เธียรทองอินทร์ ๑ อาจารย์พนิดา  กมุทชาติ 
๒ อาจารย์ปริยาภัทร  สิงห์ทอง ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา  เดชะคำภู 
๓ อาจารย์มุสิกร  ธุศรีวรรณ ๓ อาจารย์สมเจตน์  คงคอน 
๔ อาจารย์ศรัณย์  ฉวีรักษ์ ๔ อาจารย์ศรัณย์  ฉวีรักษ์ 
๕ อาจารย์ปิยะพร  ทรจักร ์ ๕ อาจารย์ปิยะพร  ทรจักร์ 

 
  ๕.๒.๖    การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ  หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

   มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ  หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  
จำนวน  ๑  คน  จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา  เดชะคำภู  ที่เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอ่ืน  เป็น อาจารย์ ดร.สุภารัตน์  สุขโท  เพ่ือให้การดำเนินการและการบริหารหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ตั้งแต่ภาคการศึกษา  ที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
เป็นต้นไป  ตามที่สภาวิชาการเสนอ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ที ่ ชุดเดิม ที ่ ชุดใหม่ 
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ ์ พุ่มทอง ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ ์ พุ่มทอง 
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา  เดชะคำภู ๒ อาจารย์ ดร.สุภารัตน์  สุขโท 
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์ ๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  จุลทัศน์ 
๔ อาจารย์พรกรัณย์  สมขาว ๔ อาจารย์พรกรัณย์  สมขาว 
๕ อาจารย์วารณิี  เบิกบาน ๕ อาจารย์วาริณี  เบิกบาน 

 
 ๕.๓ การพิจารณามอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรอง    
ความถูกต้องของร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 



 
 
 

๗ 

  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบมอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทำหน้าที่ตรวจสอบ
และกลั่นกรองความถูกต้องของร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๖๔  จำนวน  ๓  คน  ตามที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอดังนี้ 
   (๑) นายแพทย์สุรพร  ลอยหา 
   (๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริฐ  เขียนนอก 
   (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร  ตังควนิช 
 
 ๕.๔ การขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption Education) 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   
   (๑) รับทราบการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption Education)   
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ที่ ปช ๐๐๑๐/ว ๐๐๔๗  
เรื่อง  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  (Anti – Corruption Education)  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๓   
   (๒) มอบมหาวิทยาลัยดำเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti – 
Corruption Education)  หลักสูตรอุดมศึกษา  (วัยใส ใจสะอาด “Youngster with good heart”)  ตาม
ความเหมาะสม  แล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยต่อไป     
 
 ๕.๕ การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  (วาระลับ)       
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   อนุมัติแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์ชาญชัย  สุกใส  ให้ดำรงตำแหน่งคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย   ตั้งแต่วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง  ๔  ปี  
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

 ๖.๑ วาระเชิงนโยบาย 
 

  ๖.๑.๑    ประเด็นหารือที่ประชุมกรณีความคืบหน้าของการดำเนินการตามกรอบงบประมาณและ
แผนงานเพ่ือรองรับงบประมาณเงินรายได้สะสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพ่ือสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย 
   (๑) รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการตามกรอบงบประมาณและแผนงานเพ่ือ
รองรับงบประมาณเงินรายได้สะสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพ่ือสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ที่อธิการบดีรายงานด้วยวาจา 



 
 
 

๘ 

   (๒) มอบหมายให้มหาวิทยาลัยรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามกรอบ
งบประมาณและแผนงานเพ่ือรองรับงบประมาณเงินรายได้สะสม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  ๖.๑.๒    ประเด็นหารือที่ประชุมกรณีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ว่าด้วย  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย    
   (๑) รับทราบประเด็นหารือที่ประชุม  ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตกรณีการดำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ว่าด้วย  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   (๒) เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยนำเสนอเอกสารกรอบงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติ
ราชการงบประมาณเงินรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับ
สมบูรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย  ตามมติสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๕  ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓   
 
  ๖.๑.๓    ประเด็นหารือที่ประชุมกรณีการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศของร่าง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาจีน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบประเด็นหารือที่ประชุมกรณีการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศของร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาจีน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ๖.๒ นัดประชุมครั้งต่อไป 
 

  มติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบให้กำหนดการประชุมครั้งต่อไป  (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓)  ในวันศุกร์
ที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องโกมุท  ชั้น  ๔  อาคารเรียนและปฏิบัติการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรี   
 (เชษฐ์  ศรีไมตรี)  
 รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและการเรียนรู้  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี  
 


