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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๑๕. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๘. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๙. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพราช     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๑. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
                    ๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์… 
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๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
      - 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๕. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการ
ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๓ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๙ คน                   
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม    

                

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วม 
   การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 
               ๑.๒ เรื่องแจ้ง... 
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 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ                

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๔   

          

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                     

มติที่ประชุม         รับทราบ          
  
 ๑.๒.๒  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ 
    ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ด้วยนักศึกษายื่นค าร้อง 
เพ่ือขอขยายเวลาเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
ส่งผลกระทบที่ไม่สามารถศึกษารายวิชาและหรือด าเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้นั้น  
ทั้งนี้งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วใคร่ขอ
น าเสนอโดยจ าแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน ๘ คน ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๒ คน  
       (๑) นางสาวกาญจนา  ทรัพย์ประเสริฐ  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๖๐๐๕๓ ศึกษาสาขาวิชาเคมี แผน ก 
แบบ ก ๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๒/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ  คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์  และขออนุมัติส าเร็จ
การศึกษา 

          (๒) นายอนุวัฒน์  เปพาทย์...   
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   (๒) นายอนุวัฒน์  เปพาทย์  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๒๙๒ (ขอขยายครั้งที่ ๓)  ศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก ๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา  คือ  เข้ าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๒/๒๕๕๘)  และ 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และครั้งที่ ๒     
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๓ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย 
คือ ๓ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์   ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์  และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 ๑.๒ คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
       (๑) นางสาวอาศิรา  ภูศรีดาว  รหัสนักศึกษา ๕๙๑๕๑๑๖๐๐๓๙ (ขอขยายครั้งที่ ๒)  ศึกษาสาขาวิชา
การบริหารบริการสุขภาพ แผน ก แบบ ก ๒  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๒              
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์  และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

  ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๕ คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๒ คน 
       (๑) นายสุริยา  ติ่งทอง รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๘๐๐๐๒๙ (ขอขยายครั้งที่ ๒) ศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๒ ภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เผยแพร่และตี พิมพ์
บทความวิจัย ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

        (๒) นายจันทร์เพ็ง  อังฉกรรณ์  รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๘๐๐๐๖๖ (ขอขยายครั้งที่ ๓) ศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) และในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓  และครั้งที่ ๒ 
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๓ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ซ่ึงรวมระยะเวลาที่ขอขยาย 
คือ ๓ ภาคการศึกษา  

 
 
            ข้อมูล… 
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 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๑ หน่วยกิต 
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาเอก การเผยแพร่และการตีพิมพ์บทความวิจัย 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์  และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 ๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๓ คน  
       (๑)  นายปรเมศวร์  สิทธิประภา  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๑๐๔ (ขอขยายครั้งที่ ๒) ศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๒ ภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา  

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ  คือ รอการตอบรับการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติ 
ตามเกณฑ์ของหลักสูตร จ านวน ๑ เรื่อง  ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

       (๒) นายช่วงชัย ชุปวา  รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๐๑๔ (ขอขยายครั้งที่ ๒)  ศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๒ ภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๑ หน่วยกิต 
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์  ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับนานาชาติตามเกณฑ์หลักสูตรก าหนดเพ่ิมอีก จ านวน ๑ เรื่อง และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

       (๓) นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๐๓๒ (ขอขยายครั้งที่ ๒) ศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑  โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗   

 ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และครั้งที่ ๒            
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา 

 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติ จ านวน ๑ เรื่อง และระดับนาน
ชาติ จ านวน ๑ เรื่อง ตามท่ีหลักสูตรก าหนด และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยมีข้อกฎหมายหรือ
มติที่ประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   ๑. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๐๒๒๔.๑/- 
ว ๔๘๐  เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา                     
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
   ๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาอัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุม       
                                ครั้งที ่๗/๒๕๖๓… 
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ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลา
การศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษาหรือประเภทการ
ขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ๓. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาลัย วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๑/- 
ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา 
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอ้างมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยาย
ระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่
ในช่วงชั้นปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้ 

(๑)  ปริญญาตรี ๔ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗  และชั้นปีที่ ๘ (รหัส ๕๖ และ ๕๕) 
(๒)  ปริญญาตรี ๕ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๙ และชั้นปีที่ ๑๐  (รหัส ๕๔ และ ๕๓) 
(๓)  ปริญญาตรี ๖ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๑๑ และชั้นปีที่ ๑๒ (รหัส ๕๒ และ ๕๑) 
(๔)  ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๐ และ ๕๙) 
(๕) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒ และ                 

ชั้นปีที่ ๓  
(๖)  ปริญญาโท เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๙ และ ๕๘) 
(๗)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗ และ 

ชั้นปีที่ ๘ (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ : รหัส ๕๖ และ ๕๕) 
(๘)  ปริญญาเอก (ส าหรับผู้ เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕ และ 

ชั้นปีที่ ๖ (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ : รหัส ๕๘ และ ๕๗) 
๔. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ที่ อว ๐๒๐๔.๒/-           

ว ๖๐๓๐ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔  เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษา
ที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษานั้น มีประเด็น

อ่ืนใดที่นอกเหนือจากผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทาง
มหาวิทยาลัยจักต้องให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีเพ่ิมเติม ทั้งนี้ ควรพิจารณามอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ของคณะ... 
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ของคณะต่างๆ ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ก าหนดแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป 

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๑.๒.๓  ข้อก าหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก 
     มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (SANDBOX) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ตามข้อก าหนดสภา 
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษา
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่แตกต่างไป
จากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิตตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ทั้งด้านสังคม ประชากร เศรษฐกิจ ที่มีการเปลี่ยนผ่านจากประเทศเกษตรกรรมเป็นประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่พัฒนาไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” และด้านเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Disruptive 
Technology จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาอย่างก้าวกระโดด
จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก “Sandbox” จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้ออกแบบหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนานิเวศทางการศึกษาเพ่ือผลิตก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech industries) และนวัตกรรมล้ าสมัย (Cutting-edge innovation) 
เป็นบัณฑิตมีประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญสูง เรียนรู้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ งานมาตรฐานพัฒนา
หลักสูตร กองบริการการศึกษา ได้จัดท ารายละเอียดข้อก าหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๔ ประกอบด้วย วิธีการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา กระบวนการเสนอหลักสูตร Sandbox 
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  การก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร พร้อมทั้งได้สรุปรายละเอียดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาด าเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  รายละเอียดเกี่ยวกับข้อก าหนดสภานโยบายการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่าง
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

ข้อก าหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (SANDBOX) เพ่ือให้มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน โดยอาจเริ่มจากคณะที่มคีวามพร้อม เช่น คณะเกษตรศาสตร์                     
 
               คณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และมอบหมายให้อธิการบดีด าเนินการสื่อสาร 
สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารของคณะต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนและวิธีการด าเนินงานให้สามารถด าเนินการตาม
ข้อก าหนดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบต่อไป 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๑.๒.๔  รายงานผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุม 
                 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ด าเนินการ  
                 ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินงานตามที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ด าเนินการและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไปนั้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกแจ้งเวียน
ให้ คณะ ส านัก หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ได้รับมอบหมายในรอบเดือนที่ผ่านมา และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินการรวบรวมและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียด         
ดังตารางต่อไปนี้   
 

 

คร้ังที่ วันที่ จ านวนระเบียบวาระที่มี
ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้

หน่วยงานด าเนินการ  

 (เรื่อง) 

ด าเนินการ
แล้ว  

(เรื่อง) 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่แจ้งผลการ
ด าเนินงาน  

(เรื่อง) 

1/2564 ๓๐ ม.ค. 2564 2 - - 2 

2/2564 ๒๗ ก.พ. 2564 ๒ - - 2 

๔/๒๕๖๔ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ๗ ๕ ๑ ๑ 

๕/๒๕๖๔ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔ ๕ ๔ - ๑ 

๖/2564 ๓๐ ม.ค. 2564 ๑ ๑ - - 

๗/2564 ๒๗ ก.พ. 2564 ๕ ๕ - - 

๘/๒๕๖๔ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๐ ๖ ๑ ๓ 

๑๐/2564 ๒๗ ก.พ. 2564 ๘ ๖ ๑ ๑ 

รวม ๔๐ ๒๗ ๓ ๑๐ 

            จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของคณะ 
ส านัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ด าเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 256๔ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดตาม คณะ ส านัก และหน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ด าเนินการและ 

รายงานผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้ด าเนินการในระบบติดตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยดังกล่าว ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ที่ท าให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินการและ
รายงานผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ และรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๑.๒.๕  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน 
    ภายนอก ไตรมาสที่ 1 
     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบ
อ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 9 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 
2,748,400 บาท (สองล้านเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพันส่ีร้อยบาทถ้วน) จ าแนกรายรับเป็น  3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 3 โครงการ จ านวน  977,700 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่น-          
เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

2. เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน 4 โครงการ จ านวน 1 ,025,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพัน-            
บาทถ้วน)  

3. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 2 โครงการ จ านวน  745,700 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพัน- 
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภทรายรับ 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 

งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพ่ิมเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)= (6)+ 

(7) 
1.  เ งินบริจาค
ห รื อ เ งิ น
ทุนการศึกษา 

1. 1 ค ณ ะ
พ ย า บ า ล
ศาสตร์ 

1.1.1 
 โครงการเ งิน
บ ริ จ า ค เ พื่ อ
สนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต 

มู ล นิ ธิ ชิ น  
โสภณพนิช  

288,000 200,000 88,000 288,000 
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ประเภทรายรับ 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 

งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพ่ิมเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)= (6)+ 

(7) 
1.2  
ส า นั ก ง า น
พั ฒ น า
นักศึกษา 

1.2.1 
 โ ค ร ง ก า ร
บริหารและจัด
การเงินบริจาค 

ประชาชนผู้
ป ร ะ ส ง ค์
บ ริ จ า ค เ พื่ อ
ส ร้ า ง ห้ อ ง
ความดันลบ
โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

301,700 - 301,700 301,700 

1.3  
ส า นั ก ง า น
วิ เ ท ศ
สัมพันธ์ 

1.3.1 
 โ ค ร ง ก า ร
ทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัย
พระตะบอง 
ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

1,110,300 522,300 588,000 1,110,300 

รวม เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา 1,700,000 722,300 977,700 1,700,000 
2. เงิน 
สนับสนุนการ
วิจัย 

2.1 
 ส านักงาน
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ริ ห า ร
ง า น วิ จั ย 
บ ริ ก า ร
วิ ช า ก า ร
แ ล ะ ท า นุ
บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธร
รม 

2.1.1 
โครงการศึกษา
ผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจและ
สั ง ค ม ร า ย
จั ง ห วั ด ข อ ง
โ ค ร ง ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ
เศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ 
( 1  ต า บ ล  1 
มหาวิทยาลัย)  

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุร
นารี 

150,000 120,000 30,000 150,000 

2.1.2 
 โ ค ร ง ก า ร
ย ก ร ะ ดั บ
เศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบล
แบบบรูณาการ 
( 1  ต า บ ล  1 
มหาวิทยาลัย) 
ด้วย กลไก อว. 
ส่ ว น ห น้ า 
ประจ าจังหวัด
อุบลราชธานี 

มหาวิทยาลัย
เ ท ค โ น โ ล ยี           
สุรนารี 

450,000 - 450,000 450,000 

2.2 2.2.1 
 โครงการการ
ต ร ว จ ห า ส า ร

ก อ ง ทุ น
ส่ ง เ ส ริ ม
วิทยาศาสตร์ 

1,221,000 950,000 271,000 1,221,000 
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ประเภทรายรับ 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 

งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ต้ังไว้แล้ว 

ขอต้ัง
งบประมาณ

เพ่ิมเติม 
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(8)= (6)+ 

(7) 
 วิ ท ย า ลั ย
แพทย์และ
การ 
สาธารณสุข 

บ่งช้ีทางชีวภาพ
แ ล ะ ก า ร
แสดงออกของ
โปรตีนในซีรัมผู้
ติ ด เ ช้ื อป รสิ ต
แ ล ะ ช้ิ น เ นื้ อ
มะเร็งท่อน้ าดี 

วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม 
ววน. 

2.2.2 
โคร งการการ
ป ร ะ เ มิ น
ศั ก ยภ าพรี ไ บ
โอติกของสาร
สกัดโพลีแซคคา
ไรด์จากเห็ดใน
ท้องถิ่นจังหวัด
อุ บ ล ร าช ธ า นี
เ พื่ อ พั ฒ น า
แคปซูลไบโอติก
ต้นแบบใหม ่

ก อ ง ทุ น
ส่ ง เ ส ริ ม
วิทยาศาสตร์ 
วิ จั ย แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม 
ววน. 

390,000 116,000 274,000 390,000 

รวม เงินสนับสนุนการวิจยั 2,211,000 1,186,000 1,025,000 2,211,000 
3. เงิน 
สนับสนุนการ
บริการวิชาการ 

3 . 1  ศู น ย์
เ ค รื่ อ ง มื อ
วิทยาศาสต
ร์ 

3.1.1 โครงการ
ส ร้ า ง
มหาวิทยาลัยแม่
ข่ า ย ด้ า น
มาตรฐานความ
ป ล อ ด ภั ย
ห้องปฏิบัติการ
ใหม่ 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

300,000 - 300,000 300,000 

 3 .2  คณะ
รัฐศาสตร์ 

3.2.1 โครงการ
ก ลุ่ ม ศึ ก ษ า
อิ น เ ดี ย แ ห่ ง
มหา วิ ทย าลั ย
อุบลราชธานี 

ส ถ า น อั ค ร
ราชทตูอินเดีย 

445,700 - 445,700 445,700 

รวม เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ 745,700 - 745,700 745,700 
รวมงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 4,656,700 1,908,300 2,748,400 4,656,700 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 จ านวน                       
9 โครงการ  เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,748,400 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

ทีป่ระชุม... 
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบกองแผนงานเพ่ิมเติมข้อมูลเงินรายรับประเภทต่างๆ ที่เสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงิน

รายได้ เพ่ิมเติม ซึ่งเป็นยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
     

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน  
       แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ ๓.๑ 
โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า 
(Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง สัญญาให้บริการ จัดการพลังงาน
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ที่จะด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในประเด็นต่างๆ เช่น การค านวณค่าบริการด้านจัดการพลังงาน             
การก าหนดอัตราดอกเบี้ยกรณีการผิดนัดช าระเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงาน และความรับผิดของผู้ให้บริการ อีก
ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ของระบบฯ ให้เป็นของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการซึ่งต้ องค านึงถึงการจัดการแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งในขณะนั้นอาจเสื่อมสภาพการใช้งานและจะเป็นภาระแก่มหาวิทยาลัยในการรื้อ
ถอน เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอ่ืนๆ 
(ถ้ามี) ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าสัญญาฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นธรรมและก่อ
ประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย และการด าเนินโครงการฯ ไม่ส่งผละทบต่อนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้ประโยชน์ใน
บริเวณพ้ืนที่หนองอีเจม ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพิจารณาข้อมูลเสนอโครงการการบริหารจัด
การพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการ และ (ร่าง) สัญญาการ
ให้บริการจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) 
ขนาดก าลังการผลิตติดตั้งไม่น้อยกว่า 1,60๕ (หนึ่งพันหกร้อยห้า) กิโลวัตต์สูงสุด (Kilowatt - Peak : kVP) ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความเป็นธรรมและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

มหาวิทยาลั ย ได้ประชุมคณะท างานฯ ดั งกล่ าวร่ วมกับผู้ แทนจากการ ไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค                                 
(คุณสุภาวดี  ทิพย์ทวีชัย ผู้อ านวยการกองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล) ในวันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๕ เพ่ือ 
 

 พิจารณา... 
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พิจารณาข้อเสนอโครงการ และ (ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ โดยมีประเด็นที่คณะท างานฯ ได้เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม                      
(ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ ดังนี้ 

๑. วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน  
คณะท างานฯ ได้เสนอขอเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย และการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับด้าน

พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ ด้านการใช้พลังงานสะอาด ด้านระบบนิเวศน์จากการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า เป็นต้น (ตาม (ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ เดิมนั้นก าหนดวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงานเพ่ือบริหารจัดการพลังงาน โดยน าระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า 
(Solar Floating) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยให้เกิดการประหยัดพลังงานตามหลัก
วิชาการและสอดคล้องตามมาตรฐานต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินการบริหารจัด 
การพลังงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยอย่างถูกต้อง รวมถึงท าให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น) 

ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งว่าในกรณีวัตถุประสงค์โครงการสามารถเพิ่มเติมได้ในข้อเสนอ
โครงการ  

๒. กรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
ตาม (ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ เดิมนั้นก าหนดไว้ว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยเมื่อ

มหาวิทยาลัยได้ช าระเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงาน เมื่อรวมกับภาษีมูลค่าเพ่ิ มแล้ว คิดเป็นเป็นเงินทั้งสิ้น                      
๑๓6,๙3๙,๓0๗.๒๗ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)                     
(โดยจ านวนเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงานดังกล่าว ค านวณจากอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้าจริง โดยคูณ
ด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้า และลบด้วยส่วนลดร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ในระยะเวลา ๒๓๔ (สองร้อยสามสิบสี่) เดือน) และ 
เมื่อระยะเวลาการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครบระยะเวลา 
๒๓๔ (สองร้อยสามสิบสี่) เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบและมีการทดสอบระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้  

คณะท างานฯ จึงได้เสนอขอแก้ไขการโอนกรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็น เมื่อมหาวิทยาลัยได้ช าระเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงาน เมื่อรวมกับภาษีมูลค่าเพ่ิม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๓6,๙3๙,๓0๗.๒๗ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านเก้าสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) 
หรือ เมือระยะเวลาการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์                                   
ครบระยะเวลา ๒๓๔ (สองร้อยสามสิบสี่) เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบและมีการทดสอบระบบการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ เนื่องจากคณะท างานฯ ได้พิจารณาแล้วมี
ความเห็นว่า ในอนาคตอาจมีอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งอาจท าให้ค่าบริการ
ด้านจัดการพลังงาน เมื่อรวมกับภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว ครบตามจ านวนที่กล่าวข้างต้นก่อนระยะเวลาที่สัญญาก าหนด                    
(๒๓๔ (สองร้อยสามสิบสี่) เดือน) ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยได้รับโอนกรรมสิทธิ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เร็วขึ้น 

ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งว่าไม่ขัดข้องในประเด็นดังกล่าว ตามที่คณะท างานฯ                
ได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ 

 

๓. การขอเพิ่มอัตราของส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  
คณะท างานฯ ได้เสนอขอเพ่ิมอัตราของส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ ที่ผลิตได้จากโครงการนี้ ซึ่งแต่เดิมก าหนดส่วนลดที่ร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) นั้น ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค แจ้งว่าไม่สามารถเพิ่มอัตราของส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอได้  เนื่องจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจากรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าจาก 

 พลังงาน… 
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พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ติดตาม ดูแลรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยินดีให้การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณด้านการวิจัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยสามารถน าเสนอในข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมได้ 

นอกจากนี้คณะท างานฯ ได้พิจารณาผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต  ในการด าเนิน
โครงการดังกล่าว ดังนี้ 

1. ผลกระทบของการใช้พื้นที่  
คณะท างานมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากพ้ืนที่ในการติดตั้งเป็นพ้ืนที่บริเวณผิวน้ า     

จ านวน 5 ไร่ จากพ้ืนที่ทั้งหมด 160 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าหนองอีเจมทั้งหมด      
2. ผลกระทบด้านทัศนียภาพ   

คณะท างานมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากใช้พ้ืนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของอ่าง
เก็บน้ าหนองอีเจม และมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็น Land mark หรือแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
ได้เช่นเดียวกับ Solar Floating ของเขื่อนสิรินธร 

3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
คณะท างานมีความเห็นว่ามีผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนทุ่นลอย

น้ าและมีการออกแบบให้แสงสว่างสามารถทะลุผ่านได้บางส่วน รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีจะติดตั้งในพื้นที่โครงการนั้น จะเป็น
อุปกรณ์ที่ไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม  ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ 

4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 
คณะท างานมีความเห็นว่า กรณีมหาวิทยาลัยมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นหรือน้อยลงกว่าปัจจุบัน ใน

ระหว่างระยะเวลาของการด าเนินโครงการนั้น ไม่มีผลกระทบเนื่องจากก าลังการผลิตของโครงการอยู่ที่ 1,605  kVP 
ซึ่งเป็นปริมาณพลังงานต่ าสุดของความต้องการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย คณะท างานจึงเห็นว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากโครงการนี้ มีความเหมาะสม หากมหาวิทยาลัยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น อาจมีการขยายก าลังการ
ผลิตได้ในอนาคต 

5. ผลกระทบด้านงบประมาณในการบ ารุงรักษา 
คณะท างานมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิ ภาคเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมตลอดอายุโครงการ  
๖. การด าเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

โครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) 
บนพ้ืนที่หนองอีเจม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก าลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดประมาณ ๑,๖๐๕ kVP จึงเป็นการประกอบ
กิจการไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานควบคุม เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการส ารวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังนี้  

๖.๑ ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.๒) ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริม 
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ประกอบพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖          
ข้อ ๓  

๖.๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (รง.๔) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน                 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  

 
            ๖.๓ ใบอนุญาต… 
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๖.๓ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.ด) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 
วรรคสอง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑๒) ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๖.๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน          
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ วรรคห้าและวรรคหก ประกอบมาตรา ๔๘  

การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ที่มหาวิทยาลัยตอบ
รับเข้าร่วมด าเนินโครงการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า            
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการท าวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่
สังคมให้บรรลุผล ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การด าเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๖  

คณะท างานฯ ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว จึงพิจารณาเห็นควร
รายงานการด าเนินการดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการติดตั้ง               
(Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการติดตั้ง            
(Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบคณะท างานพิจารณาข้อมูลเสนอโครงการการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศึกษาอัตราส่วนลดค่า
กระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผลิตได้จากโครงการนี้ ซึ่งก าหนดส่วนลดที่ร้อยละ ๑๕ 
นั้น เป็นอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสมในการด าเนินโครงการ และชี้แจงผลการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้ง มหาวิทยาลัยอาจเจรจาเพ่ือขอเพ่ิมอัตราส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่มหาวิทยาลัยมากกว่าที่ก าหนดไว้เดิม  หากในอนาคตโครงการดังกล่าวได้รับ                             
การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนใดๆ เพ่ิมเติม และการเจรจาในแนวทางที่จะได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ 
การวิจัย และเพ่ือการศึกษาด้วย  

๒. มอบคณะท างานฯ ก าหนดพิกัดที่ตั้ งของโครงการให้มีความชัดเจน โดยก าหนดเป็ น
เอกสารแนบท้ายสัญญา เพ่ือป้องกันข้อพิพาทในการด าเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการส่งมอบพ้ืนที่ให้แก่ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์และบริหารจัดการโครงการตามที่ก าหนดในสัญญา  

๓. มอบคณะท างานฯ พิจารณาก าหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
การผลิตไฟฟ้าฯ ก่อนการส่งมอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการรับมอบของมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะมีการโอน
กรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งจะเป็นของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือของมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นของมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ 
ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนก่อนที่จะลงนามในสัญญา 
  ๔. มอบคณะท างานฯ ด าเนินการตรวจสอบ ร่าง สัญญาฯ อย่างละเอียดและรอบคอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้
การจัดท าสัญญาฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นธรรมและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่
มหาวิทยาลัย ครั้นเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
                 ผู้ทรง... 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาตรวจสอบ             
ร่างสัญญาฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการโครงการติดตั้ง (Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
มอบคณะท างานพิจารณาข้อมูลเสนอโครงการการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

 - 
 

  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
 ๔.๑.๒.1  ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา              

   ร้อยละ ๑๐ ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และ 
   ขอความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
   การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย  
   ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... และ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  
   ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. .... 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ โดยเฉพาะหลัง
เทศกาลปีใหม่ 2565 ยังคงมีความรุนแรงและต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศเป็น
จ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ถึง 12 ฉบับ และได้ด าเนินการตามค าสั่งของจังหวัด
อุบลราชธานีในการงดใช้อาคารเรียนของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลังเทศกาลปีใหม่ 
2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นมา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม จึงมีแนวคิดที่
จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 กอรปกับที่ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนังสือที่ ส.น.ม.อบ. 07/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่อง 
ขอเสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดยสภานักศึกษาในนามของตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
เสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณามาตรการช่วยเหลือนักศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โดย
พิจารณาคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้กับนักศึกษาตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควร หรือ พิจารณาจัดซื้อ Internet package ให้กับนักศึกษา เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนและการสอบออนไลน์ใน
ภาคการศึกษาท่ี 2/2564 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
           นอกจาก... 
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นอกจากนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2564 ได้มีการประชุมหารือเรื่องดังกล่าวในวาระที่ 4 .1 เรื่องมาตรการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา
ปลายปีการศึกษา 2564 ไปแล้วทั้งในอัตราร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ที่ประชุมจึงให้แนวทางส าหรับมหาวิทยาลัย
ที่จะด าเนินการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจพิจารณาลดในอัตราร้อยละ 10 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2565 จึงมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ด้วยการลดค่าธรรมเนียม
การศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ใน อัตราร้อยละ 10 
โดยประมาณการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร คิดเป็นวงเงิน 26,727,930 บาท ซึ่งการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว มิได้ส่งผลต่อ
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากอยู่ในกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้กันวงเงินจากประมาณการรายรับเพ่ือตั้งเป็น
ประมาณการรายจ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 วรรคหนึ่ง 
"การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี" แต่จะส่งผล
ต่อประมาณการเงินรายได้คงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เคยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียม
การศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอัตราร้อยละ 10  ต่อมาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบ
มาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาทุกระดับตามนโยบายของรัฐบาล ในอัตราร้อยละ 20  
(มหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 และรัฐบาล ร้อยละ 30)  

ดังนั้น เพ่ือให้การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
มหาวิทยาลัย จึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ร้อยละ ๑๐ ส าหรับภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 รวมถึงให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... และ  
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. ....  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๑๐ ส าหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ.  ....  และ 
ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. .... 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาในการก าหนด

มาตรการและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) นั้น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้จ่าย 

                  งบประมาณ… 
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งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งใน
ด้าน Hardware และ Software ต่างๆ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์เพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดและชุดอุปกรณ์ตรวจการติดเชื่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
(โควิด-19) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการฯ ต่างๆ ที่ภาครัฐและจังหวัดได้ก าหนดไว้  ทั้งนี้ ในอนาคตหากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามาตรการ
การช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน เพ่ิมเติม เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการ
สอนออนไลน์ส าหรับนักศึกษา เป็นต้น   

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
       ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
     ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา      
ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง
ในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖5  ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของ
คณบดีไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
เว้นแต่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้
เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเท่าที่มี 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑ คน    เป็นประธานกรรมการ 
           …………………………………………………………………………………..…………………... 

๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  ๑ คน          เป็นกรรมการ 
               ....................................................................................................................  

๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  ซึ่งไม่ใช่คณบดีของคณะนั้น ๒  คน   เป็นกรรมการ 
               ……………………………………………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ประธานสภาอาจารย์         เป็นกรรมการ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี                   
คณะศิลปศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๑๑) 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  ประธานกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
            ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์...   
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๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  กรรมการ 
    อธิการบดี 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์   กรรมการ 
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา     กรรมการ 

      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์    
   ๕. ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 
 

       ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕) จ าแนกตามระดับและสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๖ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
  (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
          -  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิง่แวดล้อม              จ านวน  ๑  คน 
 ๑.๒ คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๓  คน 
  (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

     -  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ              จ านวน  ๑  คน 
     -  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ          จ านวน  ๑  คน 
     -  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ           จ านวน  ๑  คน 

 ๑.๓ คณะเภสัชศาสตร์  จ านวน  ๑  คน 
  (๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
       -  สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิก                จ านวน  ๑  คน 
  ๑.๔ คณะบริหารศาสตร์  จ านวน  ๑  คน 
  (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
           -  สาขาวิชา                                     จ านวน  ๑  คน   
 ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒ คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
  (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

     -  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑   คน 
              -  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑   คน 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จ านวน ๖ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๘ คน 
(ขออนุมัติครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕) 

       มติที่ประชุม… 
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 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
          

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 

เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕            
การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 
๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการปรับปรุง
หลักสูตรมาแล้ว จ านวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้ งที่  ๓ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐                                    
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
และมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ๑๓ รุ่น จ านวน ๕๓๔ คน ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรย้อนหลังไม่น้อยกว่า               
๕ ปี จ านวน ๒93 คน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมของจีน เพ่ือพัฒนาความเป็น เลิศ
ทางวิชาการ มีศักยภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการสื่อสาร การประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือศึกษาต่อ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๖๗ หน่วยกิต กลุ่ม
วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ 
หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และ/หรือนอกวัน - 
เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี                                      
พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๖๐ คนต่อปี  ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต           
เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน  ๒๙,๒๙๘.๐๙ บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 
๑๒,๐๐๐ บาทต่อคน หรือคิดเป็น ๒๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี หลักสูตรนี้มีความคุ้มทุนเมื่อจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๔๗ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้  
 

      ทั้งนี.้.. 
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ทั้ งนี้  หลักสูตรดั งกล่ าว ได้ รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความเชี่ ยวชาญด้านภาษาโดย                                          
นายสุกนต์ธี  ค าตานิตย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว  

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุ มคณะกรรมการประจ า                                   
คณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18  - 19 พฤศจิกายน 
2564 เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดท าระเบียบวาระการประชุมเพ่ือเสนอขออนุมัติการปรับปรุง

หลักสูตรการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป ให้จ าแนกประเภทของหลักสูตร                           
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงเป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร และหลักสูตรที่ปรับปรุงไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร   

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
      ความปลอดภัยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักสูตรปรับปรุง                          
พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๑ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๐ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๖๓๐ 
คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๖ รุ่น จ านวน ๒๙๒ คน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีจุดเน้น มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ร่วมสร้างและสามารถใช้นวัตกรรมวิชาชีพที่ทันสมัย เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยของ                                      
 

         ผู้ประกอบ... 
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ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖                           
ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๓๐                   
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๗๔ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี                
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จั ดการเรียนการสอน     
วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิตจากรายรับและรายจ่าย ปรากฏว่าในรอบระยะเวลา ๕ ปี รายรับต่อ
หัวนักศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ ๔๓,๔๔๔.๓๒ บาท/คน/ปี และมีรายจ่ายต่อหัวเฉลี่ย เท่ากับ ๒๗,๑๙๔.๐๕ บาท/คน/ปี ส่วน
ต่างของรายรับ-รายจ่ายอยู่ที่ ๑๖,๒๔๙.๓๗ บาท/คน/ปี ดังนั้นหลักสูตรรับนักศึกษา จ านวน ๕๕ คนต่อปี และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๑๓,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา จึงถือว่ามีความคุ้มทุนและคุ้มค่าในการด าเนินการผลิต
บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ๑) ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ และ 
๒) รองศาสตราจารย์ปาริชาติ พุ่มขจร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  
ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕             
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ                
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๑ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบ 

       ให้ความเห็น… 
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ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ๕ รุ่น จ านวน ๑๔๙ คน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น

หลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ .  ๒๕๕๒ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจุดเน้นมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและร่วมสร้างนวัตกรรมการควบคุมมลพิษและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เริ่มใช้ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐  หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ จ านวน ๔๑ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๔๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
และกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลา
ราชการและ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา  ๕๐ คน/ปี  ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร                                           
คณะวิทยาศาสตร์มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๑๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท และประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร (กรณีที่ไม่น าเงินเดือนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เท่ากับ ๖,๖๓๖,๔๐๐ 
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ ๒๖,๐๐๐ บาท/ปี/คน                
โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๑๑,๙๗๕ บาท/ปีการศึกษา/คน (ไม่รวมเงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
และเมื่อค านวณเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย พบว่า จุดคุ้มทุน คือ ต้องรับนักศึกษาไม่ต่ ากว่า  ปีการศึกษาละ ๓๕ 
คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน  ทั้งนี้ หลักสูตร
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ๑) ศาสตราจารย์
พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ และ ๒) รองศาสตราจารย์ปาริชาติ  พุ่มขจร  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 
 
 
 

          ๔.๓.๔  การปรับปรุง...  
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 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การปรับปรุง
ครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนี้เปิดการเรียนการสอน ครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย            
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2546 และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2546 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร 3 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว จ านวน 20 คน (พืชศาสตร์ 1 คน พืชสวน 1 คน สัตวศาสตร์ 3 คน 
วิทยาศาสตร์การประมง 15 คน) 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  โดย
มีจุดเน้นมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยเพื่อน าไปสู่ การสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมในศาสตร์ด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ และมีความเป็นผู้น าสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ
โดยเฉพาะท้องถิ่นอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เป็น
หลักสูตรเต็มเวลา โดยรับผู้ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวน 48 หน่วยกิต เป็นแบบ 1.1 ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนใน วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 จ านวนรับนักศึกษา 8 
คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 133,281 บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาทต่อคน คิดเป็น 50,000 บาทต่อคนต่อปี อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 4 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ ในการประชุม 
ครั้งที่ 14/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ  
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 เพ่ือจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

            ๔.๓.๕  การปรับปรุง… 
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 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
     สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
       สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เนื่องจากได้รับข้อเสนอแนะจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)               
ในการปรับค าอธิบายที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพเลือก เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 

๑. ปรับค าอธิบายที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพเลือก 
๒. ปรับเพิ่มรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านภาษา ในแต่ละกลุ่มวิชาชีพเลือก  
๓. ปรับแผนการศึกษาและข้อความหมายเหตุตอนท้ายของแผนการศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลายให้

สอดคล้องกับปรับค าอธิบายที่ระบุไว้ในกลุ่มวิชาชีพเลือก 
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดิม) กับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง             

พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับปรุง) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร              
(มคอ.๒) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
      จ านวน 5 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์  
      และคณะเกษตรศาสตร์ 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี             
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 ล าดับที.่.. 
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ล าดับ
ที ่

หลักสูตร 
วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยและ 
การสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

24 
มิถุนายน 
2560 

11  
กรกฎาคม  
2563 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากปรับให้คุณสมบัติของอาจารย์ 
มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกมากขึ้น 
และมีผลงานทางวิชาการมากขึ้น จึง
ปรับจาก นางกมลวัฒน์  เล็กนาวา เป็น 
นายสุทธินันท์  ศรีอ่อน แทน 

พ.ศ. 2558 

2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 
การสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2563 

22 
กุมภาพันธ์ 

2563 

3  
พฤษภาคม  

2564 
(ผ่านระบบ 
CHECO) 

1) เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไป
รับผิดชอบหลักสูตรอื่น จ านวน 2 คน 
ได้แก่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญ
บุตร และนางสาวณัฏยา ศรีศักดา จึง
ปรับเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม 
ประสานศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสาวดี กงเพชร แทน 
2) เนื่องจากมีอาจารย์ติดภารกิจด้าน
การบริหารมหาวิทยาลัย จ านวน 1 คน 
คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข จึง
ปรับเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  
วงศ์รักษ์ แทน 

พ.ศ. 2558 

คณะบริหารศาสตร์ 
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2561 

30 
มิถุนายน 
2561 

13 มีนาคม  
2564  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับปรุงเพื่อให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชามากข้ึน จึงขอปรับ 
จากเดิม นางสาวมนัสดา ชัยสวนียา
กรณ์  
เป็น นายสุขวิทย์ โสภาพล เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

พ.ศ. 2558 

คณะเกษตรศาสตร์ 
4 หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

21 เมษายน  
2563 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับปรุงอาจารย์ จ านวน 5 คน ดังนี้ 
1) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุวดี ชูประภาวรรณ  

พ.ศ. 2558 
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ล าดับ
ที ่

หลักสูตร 
วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

2) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
ไปเป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 จ านวน 1 คน คอื  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ชินวงั 
3) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 จ านวน 3 คน ได้แก่  
   1. นางสาวภาษิตา ทุ่นศิริ  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา บัวค า  
   3. นางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร  

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

27  
พฤษภาคม 

2560 

6 ธันวาคม  
2562 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับปรุงอาจารย์ จ านวน 5 คน ดังนี้ 
1) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 
จ านวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุวดี ชูประภาวรรณ  
2) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
ไปเป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 จ านวน 1 คน คอื  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ชินวงั 
3) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 จ านวน 3 คน ได้แก่  
   1. นางสาวภาษิตา ทุ่นศิริ  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา บัวค า  
   3. นางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร 

พ.ศ. 2558 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 

จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะศิลปศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  และ                                   
คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 5 หลักสูตร ล าดับต่อไปจะเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 5 หลักสูตร  
       สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ 
ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร 
วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.       
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

23  
มีนาคม 
2563 

3 มีนาคม  
2564 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

1) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือรองรับการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ 
ที่หลากหลายเพิ่มข้ึน จ านวน 2 คน 
ได้แก่ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ           
ศรีโชค 
   2. นายสุรเจษฐ ์ก้อนจันทร์ 
2) ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
ข่ายงานทางด้านการผลิตในยุคดิจิทัล 
จ านวน  
1 คน คือ นางสาวศานตมน ล้วนวุฑฒิ 

พ.ศ. 
2558 

2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

23  
มีนาคม 
2563 

3 มีนาคม  
2564 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

1) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือรองรับการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ 
ที่หลากหลายเพิ่มข้ึน จ านวน 2 คน 
ได้แก่ 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรี
โชค 
   2. นายสุรเจษฐ ์ก้อนจันทร์ 

พ.ศ. 
2558 
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ล าดับ
ที ่

หลักสูตร 
วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.       
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

2) ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
ข่ายงานทางด้านการผลิตในยุคดิจิทัล 
จ านวน  
1 คน คือ นางสาวศานตมน ล้วนวุฑฒิ 

คณะเภสัชศาสตร ์
3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา

บัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

25  
สิงหาคม 
2561 

2 กรกฎาคม 
2562 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

1) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากมีผลงาน 
ทางวิชาการตีพิมพ์ไม่ทันภายในปี 
2564 จ านวน 2 คน ได้แก่  
    1. นางสาวกมลชนก  จิตอารี    
    2. นางสาวอัญมณี  ลาภมาก 
2) ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก 
มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 จ านวน 1 คน คอื  
นางสาววันนิศา ดงใต้ 

พ.ศ. 
2558 

คณะวิทยาศาสตร์ 
4 หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

23  
มีนาคม 
2563 

14 สิงหาคม  
2564 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 1 คน คือ  
นางสาวอริสรา อิสสะรีย์ เนื่องจาก 
ได้โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี  

พ.ศ. 
2558 

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

23  
มีนาคม 
2563 

4 มกราคม  
2564 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 1 คน คือ  
นางสาวอริสรา อิสสะรีย์ เนื่องจาก 
ได้โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

พ.ศ. 
2558 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
 
 
 

จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 หลักสูตร ล าดับ
ต่อไปจะเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบ
การปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๘  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขเงื่อนไข 
      รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน ของหลักสูตร 
        พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  จากการตรวจสอบ 
ข้อมูลแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีรายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อน (Pre-requisite) ที่ก าหนดจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ดังนี้ 
  ชั้นปีที่  ๓ ภาคการศึกษาต้น วิชา ๑๘๐๑๓๑๕ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ๒ (Child and 
Adolescent Nursing II) เป็นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ของวิชา ๑๘๐๑๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น ๑ (Child and Adolescent Nursing Practicum I)  

ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย วิชา ๑๘๐๑๔๓๓ ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
(Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum) และวิชา ๑๘๐๑๔๓๔ ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก 
และผดุงครรภ์ ๒ (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum II) เป็นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน                        
(Pre-requisite) ของวิชา ๑๘๐๑๔๓๖ ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ (Professional Nursing Practicum)  
 จากข้อมูลข้างต้น ถูกก าหนดให้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ท าให้นักศึกษาไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ REG ได้ ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร : การแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน และรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน ของหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตร 
  ปรับปรุง พ.ศ. 256๕  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การปรับปรุงครั้งนี้
เป็นการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน หลักสูตรเปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรก ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2541 และส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2541 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2541 มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 5 
ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542 หลักสูตร 
               บริหาร… 
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2556 (ได้มีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ซึ่งมีแผนฝึกงานการตลาดและแผนฝึกงานการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา) และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ได้มีการปรับเป็น 2 วิชาเอก                    
1) วิชาเอกการตลาด และ 2) วิชาเอกการตลาดค้าปลีก) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2564) มีนักศึกษา
ในหลักสูตรแล้ว จ านวน 24 รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด 2 ,5๑๑ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ในหลักสูตรแล้ว 2๑ รุ่น จ านวน 2,๑๐๐ คน 
            หลักสูตรบริหารธุรกิตบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256๕ เป็นหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ปี : ปริญญาตรีวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการตลาดดิจิทัล การตลาดการค้า
สมัยใหม่ สามารถประยุกต์และพัฒนาความรู้ด้านการตลาด เทคโนโลยี การสื่อสารดิจิทั ล การจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถในการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสังคมในองค์กร                        
ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ  มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการ
ประกอบอาชีพการด ารงชีวิตและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256๕ เป็นต้นไป                   
เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี 4 ปี ให้ศึกษาได้ ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้  ไม่ก่อน 6                      
ภาคการศึกษาปกติ มี 2 วิชาเอก แบบเอกเดี่ยว 1) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ 2) การตลาดการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade Marketing) จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จ านวน ๒๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน จ านวน ๒๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ วิชาเอกการตลาดดิจิทัล แผนปกติ ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ วิชาเอกการตลาดดิจิทัล แผนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
จ านวน ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 1๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ 
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า      
๙ หน่วยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา วิชาเอกการตลาดดิจิทัล แผนปกติ จ านวน ๔ หน่วยกิต  
วิชาเอกการตลาดดิจิทัล แผนสหกิจศึกษา จ านวน ๗ หน่วยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาเอกการตลาด                  
การค้าสมัยใหม่ จ านวน ๑๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการ
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และหรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของ                
ผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 256๔ จ านวนรับนักศึกษา                                       
ปีละ 150 คน แบ่งเป็น วิชาเอกการตลาดดิจิทัล ปีละ 100 คน และวิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ ปีละ 50 คน 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวนเฉลี่ย 13,325 บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน 53,300 บาท
ต่อคน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย วิชาเอกการตลาดดิจิทัล ภาคการศึกษาละ 17,500 บาทต่อ
คน คิดเป็น 35,000 บาทต่อคนต่อปี วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ ภาคการศึกษาละ 22 ,500 บาทต่อคน คิด
เป็น 45,000 บาทต่อคนต่อปีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน จ านวน ๖ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้  
            หลักสูตร… 
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หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ 
Mr.Chenglong Zheng  สังกัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256๕ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงาฯ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๑๐  การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้าง : ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ  
                           กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
                           สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะได้
จัดท าหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีความ
ทันสมัย และลดความซ้ าซ้อนในการอนุมัติการรายงาน มคอ.๓ ทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีจ านวน ๘๕ รายวิชา ทั้งนี้                            
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้มีผลกับหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและหรือรายวิชาบริการของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ครบรอบปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป  

เนื่องจากรายวิชาในที่สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔ รายวิชาเป็นรายวิชา           
ขั้นสูง ซึ่งไม่เหมาะสมที่จัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จึงขอย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงได้ตัดรายวิชา ดังนี้ 
 ๑) ๑๑๐๔ ๑๓๐ หลักคณิตศาสตร์ (Principles of Mathematics)   ๓(๓-๐-๖) 
 ๒) ๑๑๐๔ ๒๑๓ พีชคณิตนามธรรม ๑ (Abstract Algebra I)                               ๓(๓-๐-๖) 

๓) ๑๑๐๔ ๒๒๑ โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น                                ๓(๒-๒-๕) 
                   (Introduction to Mathematical Software) 

๔) ๑๑๐๔ ๒๓๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)  ๓(๓-๐-๖) 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา
พ้ืนฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

  ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... 
    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  เนื่องด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พุทธศักราช ๒๕๓๗ ที่ใช้ยังบังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาการณ์ในปัจจุบัน และมีการบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าวมาเป็น
ระยะเวลานาน ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา อีกท้ังเพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม หรือกิจการ 

เกี่ยวกับ... 
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เกี่ยวกับองค์การนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องตราข้อบังคับฉบับใหม่           
โดยสมควรยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช 
๒๕๓๗ และตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... แทน  

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้รายงานสภาพปัญหาดังกล่าวต่ออธิการบดี 
ต่อมาอธิการบดีได้มีบัญชาและค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทบทวนข้อบังคับดังกล่าว เพ่ือด าเนินการพิจารณายกร่าง 
วิเคราะห์ รวมถึงรับฟังสภาพปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะท างานดังกล่าวได้ด าเนินการยกร่างเสร็จสิ้นแล้ว และ
ได้เสนอให้คณะต่างๆ รับฟังความคิดเห็นประกอบร่างดังกล่าวแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้พิจารณาร่างฉบับดังกล่าว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีมติ
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยส่วนที่เหลือได้เห็นชอบร่างฉบับดังกล่าว โดยสา ร
สาระส าคัญของร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... นั้น จะประกอบด้วย                       
(๑) มีการก าหนดเกี่ยวกับการนับระยะเวลาตามกฎหมายไว้ในข้อบังคับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการนับตามหลักกฎหมาย
ปกครอง และกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เพ่ือให้การท างานของเจ้าหน้าที่ชัดเจนขึ้น และเป็นไป
ตามกฎหมาย ป้องกันการโต้แย้งเรื่องการนับระยะเวลา (๒) มีบทที่มีลักษณะที่เป็นบทอุดช่องว่างทางกฎหมาย ในกรณี
ที่ไม่มีข้อความใดในข้อบังคับบัญญัติไว้ ก็สามารถน าหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ ง มาใช้บังคับได้         
(๓) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่พึง
ประสงค์ (๔) ก าหนดสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเกี่ยวด้วยกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (๕) มีการก าหนดเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรคณะ ชมรม ที่มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันในการท างานได้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้การท า
กิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ (๖) ก าหนดจ านวนสมาชิกสภานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีจ านวนลดลง และเหมาะสมกับการท าหน้าที่ในกรณีประชุมสภานักศึกษา 
เนื่องจากในข้อบังคับฉบับเดิม ก าหนดสมาชิกสภานักศึกษาจ านวนมาก ท าให้การประชุมขาดองค์ประชุมบ่อยครั้ง และ
ไม่สามารถเรียกประชุมได้ (๗) ก าหนดวิธีการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งทั่วไป และวันเลือกตั้งทั่วไป โดยสามารถออก
ก าหนดวันเลือกตั้งเป็นประกาศมหาวิทยาลัยได้ เพ่ือความยืดหยุ่นในการจัดการเลือกตั้ง ในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนไว้ในข้อบังคับ ซึ่ งยากต่อการ
ปฏิบัติ (๘) ก าหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ เหตุต้องห้าม ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง
องค์กรต่างๆ ตามข้อบังคับ ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (๙) ก าหนดให้การด าเนินการในหลายๆ 
กรณี ให้คณบดี หรืออธิการบดี ลงมาก ากับ ตรวจสอบการใช้อ านาจในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นในการท ากิจกรรมของนักศึกษาได้ (๑๐) ก าหนดวิธีการ เงื่อนไข ในการจัดตั้งชมรม หรือชุมนุมที่มีความ
เข้มข้นสูง เพ่ือให้ชมรม หรือชุมนุมได้ท ากิจกรรมอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ และเป็นการควบคุมการจัดตั้งชมรม 
หรือชุมนุม ไม่ให้มีมากจนเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
 ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... ประกอบด้วย ๑๐ หมวด 
ดังนี้ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์  หมวดที่ ๒ หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของนักศึกษา  หมวดที่ ๓ การจัดส่วนการบริหาร
กิจการของนักศึกษา  หมวดที่ ๔ ชมรมและชุมนุม  หมวดที่ ๕ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ  หมวดที่ ๖ การจัดการเลือกตั้ง
หมวดที่  ๗ อาจารย์ที่ปรึกษา หมวดที่  ๘ การเงินและงบประมาณ หมวดที่  ๙ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ                           
หมวดที่ ๑๐ บทลงโทษ, และมีบทเฉพาะกาลท้ายข้อบังคับฯ งบประมาณ 
 
 
 
            จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ... . ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญ

นักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้ 
  ๑. ให้เพ่ิมเติมค านิยามไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้  
   - สภานักศึกษา 
   - องค์การนักศึกษา 
   - สโมสรนักศึกษาคณะ 
  ๒. หน้าที่ ๘ ส่วนที่ ๒ องค์การนักศึกษา ข้อ ๓๑ แก้เป็น คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มาจาก
การเลือกตั้งทั่วไปตามหมวด ๖ โดยคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย ... 
  ๓. หน้าที่ ๑๐ ส่วนที่ ๓ สโมสรนักศึกษาคณะ ข้อ ๔๐ แก้เป็น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ 
มาจากการเลือกตั้งทั่วไปตามหมวด ๖  โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย ... 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเม่ือด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอนายโกเมท  ทองภิญโญชัย  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒ ิพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

๔.๔.๒  ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร Champasack University  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าศึกษาต่อที่ 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา ตามที่ Champasack University หรือมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            
ซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย 
(Asian Development Bank) ผ่านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว              
เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้โครงการ The Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP)           
ซึ่งก าหนดให้ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ต้องหาสถาบันคู่ร่วมทุน (Matching Scholar) เพ่ือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา               
แต่ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาไว้ว่าสถาบันคู่ร่วมทุนต้องสนับสนุนส่วนใดบ้าง ภายหลัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงในการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้โครงการดังกล่าว  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา จ านวน ๕ ทุน แบ่งเป็นทุนในระดับปริญญาโท ๓ ทุน และระดับ
ปริญญาเอก ๒ ทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ เป็นระยะเวลา ๔ ภาค
การศึกษาส าหรับระดับปริญญาโท และ ๖ ภาคการศึกษาส าหรับระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
 
 
 

   ตาราง... 
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ   
   ๑.๑) คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค x ๑ ทุน ๑๐๐,๐๐๐  
   ๑.๒) คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค x ๑ ทุน ๑๐๐,๐๐๐  
   ๑.๓) คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค x ๑ ทุน ๘๐,๐๐๐ 
   ๑.๔) คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท x ๖ ภาค x ๒ ทุน ๓๖๐,๐๐๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ  
   ๒.๑) ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x ๔ ภาค x ๓ ทุน ๑๐๒,๐๐๐ 
    ๒.๒) ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x ๖ ภาค x ๒ ทุน ๑๐๒,๐๐๐ 
 รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจ านวน ๘๔๔,๐๐๐ 

 

ปัจจุบันมีนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จ านวน ๕ ราย ดังนี้  
 

รายช่ือนักศึกษา รหัสนักศึกษา สังกัดคณะ ระดับ สถานภาพ 
๑. Mr Sivilay LAMXAY ๖๒๑๒๐๔๗๐๐๑๘ เกษตรศาสตร์ โท ปกติ 
๒. Ms Keolampanh SIDAVONG ๖๒๑๑๑๕๗๐๐๓๖ วิทยาศาสตร์  โท ปกติ 
๓. Mr Kikeo SANGPHACHAN ๖๒๑๔๔๙๗๐๐๕๘ ศิลปศาสตร์ โท ส าเร็จการศึกษา 
๔. Mr Somsanouk KEOMANYVONG ๖๒๑๒๐๓๘๐๐๑๙ เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 
๕. Mr Bounsaun PHOMVONGSA ๖๒๑๒๐๐๘๐๐๑๐ เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่ก าหนด มหาวิทยาลัยจ าปาสักจึงขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนออกไป ๒ ภาคการศึกษาทั้งนี้ตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนดแก่ผู้รับทุน จ านวน 
๔ ราย ได้แก่  

 

รายช่ือนักศึกษา รหัสนักศึกษา สังกัดคณะ ระดับ สถานภาพ 
๑. Mr Sivilay LAMXAY ๖๒๑๒๐๔๗๐๐๑๘ เกษตรศาสตร์ โท ปกติ 
๒. Ms Keolampanh SIDAVONG ๖๒๑๑๑๕๗๐๐๓๖ วิทยาศาสตร์  โท ปกติ 
๓. Mr Somsanouk KEOMANYVONG ๖๒๑๒๐๓๘๐๐๑๙ เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 
๔. Mr Bounsaun PHOMVONGSA ๖๒๑๒๐๐๘๐๐๑๐ เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบใน
หลักการการขยายระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้
ทุน ก าหนดระยะเวลาการให้ทุน และเงื่อนไขการให้ทุน ดังนั้นการขอขยายระยะเวลาการให้ทุนจึงเป็นอ านาจของสภา
มหาวิทยาลัยในการพิจารณา ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิจารณาอนุมัต ิโดยมีข้อมูลแผนการศึกษาและผลการศึกษาประกอบการพิจารณา  

 

      ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนดังกล่าวโดยก าหนดหลักเกณฑ์
สนับสนุนตามเดิม จักมีประมาณการค่าใช้จ่าย 

อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาการให้ทุนดังกล่าวจักเป็นการด าเนินงานที่ไมอ่ยู่ภายใต้แผนการด าเนิน
โครงการ The Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP)  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุน ดังต่อไปนี้ 
 

รายช่ือนักศึกษา รหัสนักศึกษา สังกัดคณะ ระดับ สถานภาพ 
๑. Mr Sivilay LAMXAY ๖๒๑๒๐๔๗๐๐๑๘ เกษตรศาสตร์ โท ปกติ 
๒. Ms Keolampanh SIDAVONG ๖๒๑๑๑๕๗๐๐๓๖ วิทยาศาสตร์  โท ปกติ 
๓. Mr Somsanouk KEOMANYVONG ๖๒๑๒๐๓๘๐๐๑๙ เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 
๔. Mr Bounsaun PHOMVONGSA ๖๒๑๒๐๐๘๐๐๑๐ เกษตรศาสตร์ เอก ปกติ 

 

โดยก าหนดให้ 
๑. ให้คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๒ ภาค 

การศึกษา  
๒. ให้คณะศิลปศาสตร์ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา รายวิชา ๑๔๒๑๗๐๐ ภาษาอังกฤษ 

ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
๓. ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ และค่ารักษาสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษา จ านวน ๒ ภาคการศึกษา 
๔. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่มีในรายการให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับทุน 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
     - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔  
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

  ๖.๒  ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ   
           และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

  ๖.๓  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง 
         วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
           ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

       ๖.๔  การทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ 
 ๖.๕  ทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้อง 
        ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด (รายท่ี 1) 
 ๖.๖  ทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้อง 
    ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด (รายท่ี 2) 
 
                ทั้งนี้... 
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ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ (ลับ) 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๕๐  น. 
 
 
 
 
 

    ...…........................................................          ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)           (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
         ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                            กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม                ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


