
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๖. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
               ๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน...   



๒ 
  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๓. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๕. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
๗. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๘. นายนรินทร์  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๙. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๒. นางกุลธรา  มหาดิลกรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. นางสาวประนอม  แซ่จึง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ                 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร  นครชัยกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
 

   ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 

           ๑.๑.๒  ขออนุญาต... 



๓ 
  

๑.๑.๒  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าว เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  เรื่องหนังสือจากศาลปกครองอุบลราชธานี  
    ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ 
๓๐๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  คดีระหว่าง นายกศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์ ที่ 1 กับพวกรวม 22 คน                          
ผู้ฟ้องคดี ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1 กับพวก 2 คน ผู้ถูกฟ้องคดี ค าสั่งถึงสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ด้วยผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสองได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลนี้ ศาลมีค าสั่งรับค าฟ้องไว้พิจารณามี
ข้อความส านวนค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งยี่สิบสอง ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2563  ซึ่งได้ส่ง
มาให้ทราบพร้อมกับค าสั่งนี้แล้ว ส าหรับส านวนฟ้องศาลได้ส่งให้ทราบแล้วพร้อมกับหมายเรียกให้ท าค าชี้แจง (ต. ๑๐) 
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562  ซึ่งคดีดังกล่าวเกี่ยวกบัเรื่องเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ศาลปกครองอุบลราชธานี จึงให้
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท าค าให้การโดยชัดแจ้งแสดงการปฏิเสธหรือยอมรับข้อหาที่ปรากฏใน
ค าฟ้อง ค าขอท้ายฟ้อง และเหตุแห่งการนั้น พร้อมพยานหลักฐาน จ านวน 1 ชุด และจัดท าส าเนาการพร้อมส าเนา
พยานหลักฐานที่รับรองส าเนาถูกต้องทุกหน้าอีก จ านวน 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด ยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหมายแจ้งค าสั่งศาล  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจักได้ด าเนินการและจัดส่งให้ศาลปกครองอุบลราชธานีต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

1.1.4  ขอมอบของท่ีระลึกแด่ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
          ประธานแจ้ งที่ ป ร ะชุ ม เ พ่ือทราบ   ต ามที่ มี ก า รสรรหาคณะกรรมการ                                    

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในวาระต่อไปนั้น  ซึ่งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายก                       
สภามหาวิทยาลัย  ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ                        
ในวาระต่อไป  แต่เนื่องจากเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง  ดังนั้น ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  -             
สุมาวงศ์  จึงไม่ขอด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในวาระต่อไป แต่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่  

ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอมอบ                         
พระคู่บ้านคู่เมืองพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง  ซึ่งเป็นพระท่ีชาวจังหวัดอุบลราชธานีให้ความนับถือเป็นอย่างมาก มอบให้แด่ 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์   ไว้สักการบูชา  และในโอกาสนี้ จึงขอขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ในการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่และท าคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภา 

       มหาวิทยาลัย… 



๔ 
  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอคุณความดีที่ท่านได้บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  จงดลบันดาลให้ท่านประสบสิ่ง
อันพึงปรารถนา และมีสุขภาพสมบูรณ์ดีตลอดไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่า งๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน มกราคม ๒๕๖๓  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้าง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
ตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ซึ่งมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย                     
มีแนวคิดในการที่จะเสนอโครงการที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  และเพ่ือจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยด้วย  เช่น 

- การปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย โดยด าเนินการในลักษณะเพ่ือ
การศึกษาและเพ่ือการพาณิชย์ควบคู่กันไป 

- การใช้พ้ืนทีบ่ริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ด าเนินการในรูปแบบศูนย์แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย หรือใช้พ้ืนที่เพ่ือการจัดจ าหน่ายสินค้าแบบชั่วคราว (ตลาดนัด) เพ่ือจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
นักศึกษา อาจารย์ ผู้ประกอบการต่างๆ หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับนักศึกษา อาจารย์ ได้ปรับปรุง
รูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค อีกทั้งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
จากค่าเช่าพ้ืนที่อีกด้วย 

- การจัดงานเกษตรแฟร์ หรือมหกรรมงานแสดงผลงานการแสดงวิจัยงานแสดงสินค้าที่เป็นของชุมชน 
โดยจัดให้เป็นประจ าทุกปี 

 

    อย่างไร… 



๕ 
  

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรมีคณะท างานเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะ
ด าเนินการ อีกทั้งจัดท าแผนแม่บทการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  (Master Plan) เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่ด้านหน้า
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีแบบแผนที่ชัดเจน รองรับการขยายตัวในอนาคต ทั้งในด้านระบบสัญจร ระบบเครือข่ายต่างๆ 
และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นการแสดงวัตถุประสงค์การใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจนเพ่ือประกอบการชี้แจงต่อ
กรมป่าไม้ด้วย 
     

มติที่ประชุม         รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัย และนายประวิทย์ อนันตรวราศิลป์  
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 

  ๑.๒.๒  การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
    ผู้ทรงคุณวุฒ ิแทนต าแหน่งว่าง 
                รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่              
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖2 (ลับ) เมื่อวันที่ 2๑ ธันวาคม ๒๕๖2  มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ               
นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์  เพ่ือน าความกราบบังคับทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ แทนต าแหน่งว่าง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป  
ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้เสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ไปยัง
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วนั้น  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่ากรณีดังกล่าวเป็นการ
เสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนคนเดิมที่ลาออก ดังนั้น หากได้มีการด าเนินการให้ด ารง
ต าแหน่งแทนแล้ว ผู้ที่มาแทนจะอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือถึงวันที่ 21 มกราคม 
2563  ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 14 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  ซึ่งครบ
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าวไปแล้ว  จึงไม่อาจด าเนินการต่อได้อีก นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้เสนอเรื่องขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่มาด้วยแล้ว  จึงขอส่งเรื่องดังกล่าวคืน
ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการ                               
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งว่าง 

 

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

   ๑.๒.๓  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย  
    และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง คณะแพทย์แผนไทยและ 
    แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กับ คณะเภสัชศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งความประสงค์
ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” 
ระหว่าง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร 
ต ารับยาไทย ภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพและการรักษาโรค รวมถึงระบบการผลิตเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์เชิง
อุตสาหกรรมอาหารเสริมและยา ๒) เพ่ือศึกษาวิจัยพืชพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร ต ารับยาไทย และต่อยอดภูมิปัญญาด้าน 

 

การรักษา… 



๖ 
  
การรักษาสุขภาพและการรักษาโรค เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลที่เน้นการใช้สมุนไพร และผลักดันให้มีการน ายาจาก
สมุนไพรบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ และ ๓) เพ่ือสร้างช่องทางในการส่งเสริม และสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและให้
รองรับและตรงตามความต้องการของสภาพปัญหาสุขภาพ อุตสาหกรรมยา และนโยบายของรัฐบาล  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) ปรับแก้ไขในส่วนของตรามหาวิทยาลัย สองสถาบัน ๒) เพ่ิม
ในส่วนพยาน และ ๓) การมอบอ านาจ ซึ่งส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประสานกับคณะเภสัชศาสตร์เพ่ือด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนามซึ่งจะมีการก าหนดใน
ภายหลัง  

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบรูปแบบการเขียน 
พิจารณารายละเอียดบันทึกข้อตกลงที่คณะ/หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยจะด าเนินการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง คณะแพทย์แผนไทยและ                        
แพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการ 
ความร่วมมือด้านงานวิจัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ” ระหว่าง คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนบันทึกข้อตกลง ข้อที่ 2.3 โดยพิจารณาก าหนดแนวทางการ

บริหารจัดการกรรมสิทธิ์ของผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานวิจัย 
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นของผู้มีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ของแต่ละฝ่ายซึ่งต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจในการเป็นผู้แทนนิติบุคคลของทั้งสองฝ่าย  
๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนบันทึกข้อตกลง ข้อที่ 3 ระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือ โดย

หากระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงจะสิ้นสุดลง แต่ยังมีการด าเนินกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงอยู่ ให้ด าเนินการขยาย
ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงออกไปก่อนที่ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงจะสิ้นสุด หรือด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ฉบับใหม่ก่อนที่ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงจะสิ้นสุด 

๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนบันทึกข้อตกลง ข้อที่ ๔ ค่าใช้จ่าย งบประมาณ และทรัพย์สิน
ทางปัญญา ที่ระบุให้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement, MOA) ซึ่งอาจเป็นการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงซ้อนได้  

๕. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนบันทึกข้อตกลง ข้อที่ ๕ บทบาทและหน้าที่ตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ และข้อที่ ๖ สาระส าคัญอ่ืนๆ (การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง) เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๖. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือประเภทต่างๆ 
ทั้งกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานภายในและต่างประเทศ โดยก าหนดสาระส าคัญ รูปแบบ ขั้นตอน ระบบและกลไก
การจัดท า เพ่ือใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือให้เป็นมาตรฐาน 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  มอบมหาวิทยาลัย และอธิการบดีด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
            ๑.๒.๔  การจัดท า... 



๗ 
  

๑.๒.๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษา 
    แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ศูนย์สอบด้วย 
    ระบบดิจิทัล 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
ทราบ  ด้วย กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี แจ้งความประสงค์ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ศูนย์สอบด้วย
ระบบดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือความร่วมมือบริหารการจัดการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (National Digital 
Testing Platform) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการพัฒนาต่อยอดระบบขยาย
สนามสอบ และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และ ๒) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องและรองรับ                   
การขยายการจัดการทดสอบ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) ตรวจสอบผู้ลงนามของ สทศ (นางสาวเนตรดาว)              
ซึ่งส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประสานกับกองบริการการศึกษา เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ ดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนามซึ่งจะมีการก าหนดในภายหลัง 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบรูปแบบการเขียน
พิจารณารายละเอียดบันทึกข้อตกลงที่คณะ/หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยจะด าเนินการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่าง สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ศูนย์สอบด้วย
ระบบดิจิทัล 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ศูนย์สอบด้วยระบบดิจิทัล 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมเติมประเด็นการด าเนินงาน โดยควรระบใุห้มหาวิทยาลัยไม่ต้องมีความ

รับผิดชอบในเรื่องความลับของข้อสอบหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือในส่วนของข้อสอบที่มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการ
ท าลายเมื่อการสอบเสร็จสิ้นแล้ว 

จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ควรเขียนให้มีความครอบคลุมและชัดเจน  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้ไม่ต้อง
ไปมีความรับผิดในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความลับและในส่วนที่เป็นข้อมูลที่จะต้องน าไปท าลาย 

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๓ 
 
 
 

                มติที่ประชุม... 



๘ 
  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้าที่ ๔  ระเบียบวาระที่ ๑.๑.๖ แก้ไขข้อความใหม่ ดังนี้ “ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  

ตามที่ได้มีพระราชบัญญัตกิารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
2 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และได้ออกกฎหมายว่าด้วยเรื่องต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จึงเห็นว่า
ผู้บริหารควรค านึงถึงกฎหมายและนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหารการอุดมศึกษาและการเสริมสร้าง                     
ธรรมาภิบาล” 

 ตัดข้อความ ในหน้าที่ ๖  บรรทัดที่ ๒๗ – ๓๒  และหน้าที่ ๗  บรรทัดที่ ๑ – ๓๕  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
                         ๓.๑  รายงานการออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมอาคารเฉพาะกิจนอกสถานที่ตั้ง 
     มหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้  

๑. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้เสนอประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการวัสดุและครุภัณฑ์
ของอาคาร Joint space ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2562 เพ่ือทราบ
และท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑.1 มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายเพ่ือ
น ามาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ  

1.๒ มอบมหาวิทยาลัยศึกษาศักยภาพในการให้บริการของอาคาร joint space และส ารวจความ 
คิดเห็นของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของอาคาร joint space  

1.๓ มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบสิทธิ์ในการบริหารการให้บริการอาคารดังกล่าว และก าหนดอัตรา 
ค่าธรรมเนียมการให้บริการว่าเป็นสิทธิของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์หรือไม่อย่างไร  ทั้งนี้ หากสิทธิใน
การบริหารการให้บริการอาคารดังกล่าว และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นของส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์แล้ว การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวัสดุและครุภัณฑ์
ของอาคาร joint space จะต้องดาเนินการโดยของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  

1.๔ การจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการวัสดุและครุภัณฑ์ 
ของอาคารดังกล่าวควรครอบคลุมทั้งความรับผิดชอบในความเสียหายวัสดุและครุภัณฑ์จากผู้ใช้บริการอาคารดังกล่าว 
ความรับผิดชอบในการใช้อาคารที่ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไขจากการขอใช้บริการ  ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัว
อาคารและมหาวิทยาลัย รวมทั้ง การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้ง ป้องกันการให้เช่าช่วงของ
ผู้ใช้บริการ  

2. ข้อเท็จจริง 
2.1 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการ วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพ้ืนที่

อาคารเฉพาะกิจนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย ซึงพบว่าการประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือน นั้น รายได้ที่
ประมาณการต่อเดือนสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนได้  

2.2 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการ ท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเข้าใช้บริการ
พ้ืนที่อาคารเฉพาะกิจนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย จากแบบสอบถามผลความพึงพอต่อการใช้บริการพ้ืนที่ Joint space 
ลูกค้าผู้เข้าใช้บริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก คิดเป็นร้อยละ 71% และลูกค้ามีข้อเสนอแนะว่าอยากให้มีห้อง
ประชุมที่สามารถรองรับลูกค้าในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาได้มากกว่านี้ และพบปัญหา/อุปสรรคในด้านการจราจร
และสถานที่จอดรถ  

 
                2.3 โครงการ… 



๙ 
  

2.3 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือพิจารณาและ                        
ที่ประชุมพิจารณา โดยมติที่ประชุม มอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งมีข้อเสนอดังนี้  

2.3.1  การบริหารพ้ืนที่ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ไม่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้  ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ยินดีให้ค าแนะน าเพ่ือร่วม
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆ 

2.3.2  อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ ไม่ควรจัดเก็บแบบรายเดือน 
2.4 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้มีบันทึกข้อความ อว 0604.1.4.3/3195 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 

2562 เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมอาคารเฉพาะกิจนอกสถาน
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม ผ่านส านักงานกฎหมายและนิติการ   

2.5 ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/137 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งผลการ
ตรวจร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานกฎหมายและนิติการได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเป็น
ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบและอัตราค่าธรรมเนียมอาคารเฉพาะกิจนอกสถานที่ตั้ ง
มหาวิทยาลัย และได้เสนออธิการบดีและอธิการบดีพิจารณาเห็นชอบและสั่งการให้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์รายงาน
การออกประกาศดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนออธิการบดีเพ่ือลงนามในประกาศดังกล่าวต่อไป  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ   (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคารเฉพาะกิจนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. มอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์รายงานผลการประกอบการจริงเป็นรายเดือน เพ่ือน าเสนอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
๒. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการให้บริการจ าหน่ายเครื่องดื่มภายใน

อาคาร Joint space เพ่ือเป็นการให้บริการส าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการอาคาร Joint space รวมทั้งเพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง และเพ่ิมเติมรายละเอียดในส่วนนี้ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการใช้อาคารเฉพาะกิจนอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย เพ่ือความสมบูรณ์ของประกาศฯ
ฉบับดังกล่าว 
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                    ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สินกองคลัง  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ  ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
                   อุบลราชธานี… 



๑๐ 
  
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  ของรัฐ                    
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มาจาก
ระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การน าเสนอ                        
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

- บทสรุปและการวิเคราะห์รายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- งบกระแสเงินสด 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 
 

การวิเคราะห์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา               
3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

การวิ เคราะห์รายงานทางการเงิน สรุปผลการวิ เคราะห์ดังนี้  ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย                                      
ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,117.77 ล้านบาท แยกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
1,888.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.85 ของสินทรัพย์รวมทั้ งสิ้น และสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน                                       
จ านวน 2,229.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.15 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น หนี้สินและส่วนของทุน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 4,117.77 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 126.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.08 ของ
หนี้สินและส่วนของทุน และมีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 3,991.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.92 ของหนี้สิน
และส่วนของทุน 

ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
มีรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 380.52 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จ านวน 201.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
53.04 ของรายได้ท้ังสิ้น และรายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน 178.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.96 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีรายได้ทั้งสิ้นเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 41.96  ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากรายได้จากการจัดการศึกษา
และบริการ จ านวน 96.60 ล้ านบาท หรือคิด เป็นร้อยละ 43.06 และลดลงจากรายได้ จากรั ฐบาล                                                          
จ านวน 12.06 ล้านบาท รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ลดลงจ านวน 18.53 ล้านบาท และรายได้อ่ืน ลดลง
จ านวน 24.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 262.61 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 54.92 
ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 4.94 ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 1.47 ล้านบาท 
ค่าตอบแทน จ านวน 3.37 ล้านบาท ค่าใช้สอย จ านวน 3.68 ล้านบาท ค่าวัสดุ จ านวน 0.44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
จ านวน 1.40 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อน คือ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ลดลงจ านวน  

  69.64 ล้านบาท… 



๑๑ 
  
69.64 ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ลดลงจ านวน 0.59 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                
จ านวน 117.91 ล้านบาท  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
  1) บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับรอบระยะเวลา 3 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2562 

2) งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1) งบแสดงฐานะการเงิน 
(2) งบแสดงผลการด าเนินงาน 
(3) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
(4) รายงานรายได้แผ่นดิน 
(5) งบกระแสเงินสด 

  3) สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  (UBUFMIS)  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มอบคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีเงินฝากธนาคารคงเหลือ กรณีบัญชีที่ไม่มีภาระผูกพัน ด าเนินการ
วางแผนการใช้งบประมาณในส่วนนี้โดยแสดงเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการน าเงินในส่วนดังกล่าวไปใช้เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงาน เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดสวัสดิการส าหรับบุคลากร ค่าใช้จ่ายส าหรับเมื่อบุคลากรถูกเลิกจ้าง หรือ
ค่าใช้จ่ายส าหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดหมาย เป็นต้น เนื่องจากส านักงบประมาณจะพิจารณาเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
กรณีบัญชีที่ไม่มีภาระผูกพัน เป็นล าดับแรก เพ่ือจะพิจารณาถึงการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการสมทบงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย และหากยังคงมีเงินคงเหลือ เมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่หรือการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์จน
บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว จะต้องน าส่งคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนของมหาวิทยาลัย 
โดยพิจารณากองทุนประเภทต่างๆ ที่จะด าเนินการจัดตั้ง เช่น กองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากร กองทุนเพ่ือการวิจัย กองทุน
นิสิตนักศึกษา กองทุนเพ่ือการรักษาพยาบาล กองทุนเพ่ือสร้างความความเข้มแข็งของสังคม เป็นต้น โดยให้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและแนวทางการจัดสรรเงินรายได้ไปตามกองทุนต่างๆ ให้ชัดเจน และจัดท าแผนการ
ใช้เงินของแต่ละกองทุนไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี   
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑  
      (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) 

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ส านัก
งบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปพลางก่อน และได้จัดสรรเงินประจ างวด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จ านวน 342,125,000 
บาท ซึ่งเป็นแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับเบิกจ่ายใน ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2   
                   มหาวิทยาลัย... 



๑๒ 
  
 มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖2) ดังนี้ 
                ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน : จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๑ ได้รับงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน จ านวน 342,125,0๐๐ บาท เบิกจ่าย จ านวน 156,002,360.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 
19.26 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จ านวน 809,808,200 โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย งบประมาณ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2563 

งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไป

พลางก่อน 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่รัฐบาล
ก าหนด 

รายจ่ายประจ า 671,143,600 326,240,9๐๐ 149,842,960.03 176,397,739.97 22.33 28.00 

รายจ่ายลงทุน 138,664,600 15,884,3๐๐ 6,159,400.๐๐ 9,724,900.๐๐ 4.44 8.00 

รวม 809,808,200 342,125,0๐๐ 156,002,360.03 186,122,639.97 19.26 23.00 
 

1. รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน 671,143,6๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑49,842,960.03 บาท            
คิดเป็นร้อยละ 22.33 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 5.67 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 28) 

2. รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 138,664,600 บาท เบิกจ่าย 6,159,400.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
4.44 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 3.56 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 8.๐๐)  
 

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ 
(แยกตามงบรายจ่าย) 

 

    

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ วันที่ 21 มกราคม ๒๕๖2 ที่ยัง
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 5 รายการ วงเงิน 4,322,680 บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

            หน่วยงาน... 



๑๓ 
  

หน่วยงาน รายการ วงเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. ส านักงานอธิการบดี 1.1 ก่อสร้างรั้วรอบ
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2   

847,๐๐๐ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม๒๕๖๒ 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่า
จะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖3 

1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ระบบจราจรส านักงาน
อธิการบดี 

956,000 สัญญาสิ้นสุ ดวันที่13 พฤษภาคม 
๒๕๖๒  คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน
มกราคม  ๒๕๖3 

๒. อุทยานวิทยาศาสตร์ 2.1 เตาแก๊สสี่หัว  590,000 อยู่ระหว่างตรวจรับเนื่องจากขาดใบ
รับประกันสินค้า คาดว่าจะเบิกจ่าย
ภายในเดือนมกราคม 2563 

2.2 เตาทอดไฟฟ้า 239,680 อยู่ระหว่างตรวจรับ เนื่องจากบริษัทส่ง
ของไม่ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
เดือนมกราคม 2563 

2.3 ตู้อบลมร้อนแบบ
รมควัน 

1,690,000 อยู่ระหว่างตรวจรับเนื่องจากขาดใบ
รับประกันสินค้า คาดว่าจะเบิกจ่าย
ภายในเดือนมกราคม 2563 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖2)  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบกองแผนงาน ชี้แจงเหตุผล ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในการ
รายงานฯ ครั้งต่อไป 

๒. มอบมหาวิทยาลัย ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบกองแผนงาน และมหาวิทยาลัยด า เนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

   - 
  
 
 
 
 

             ระเบียบวาระท่ี  ๔…    



๑๔ 
  
 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

        ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี  ต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓1 
พฤษภาคม ๒๕๖3  ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีไม่น้อย
กว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตาม
ข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เว้นแต่มีผู้ตอบรับ
การทาบทามเพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้เสนอชื่อต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเท่าที่มี 

ดังนั้น  เ พ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี   
จึงขอเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

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

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

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

  ๔)  ประธานสภาอาจารย์       เป็นกรรมการ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี          
คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์         
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 ๑. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต ประธานกรรมการ 
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการ 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง กรรมการ 
     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการ  

     ประธานสภาอาจารย์    
          ๔.๒.๒  พิจารณา... 



๑๕ 
  

     ๔.๒.๒  พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนการจ่ายเงินเดือน 
            และค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
       1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และก าหนดกรอบต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภท
วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานทบทวนการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  2) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม         
มีหนังสือประทับตราที่ อว 0233.1(1.20)/ว 740 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 แจ้งเวียนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
และในก ากับและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไป
เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากรในภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งควรได้รับกา รแต่งตั้งและ
มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาฉบับลงวันที่  
12 กรกฎาคม 2559 ด้วย 
  3) สืบเนื่องจากคณะท างานตามประกาศมหาวิทยาลัย ในข้อ 1.1 ทั้งสองคณะ 
ดังกล่าวข้างต้น มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะท างาน และคณะท างานรวมอยู่ด้วย 
ประกอบกับคณะท างานทั้งสองชุดมีภารกิจที่เก่ียวเนื่องสอดคล้องกัน คือ เป็นการพิจารณาทบทวนการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนซึ่งมีลักษณะเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทงบบุคลากร ประกอบกับในเรื่องการก าหนดอัตราเงินเดือน
และค่าตอบแทนอ่ืนนอกเหนือเงินเดือนนั้นถือเป็นอ านาจของสภามหาวิทยาลัยโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริห ารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ดังนั้น การแต่งตั้งคณะท างานทั้งสองคณะ จึงควรได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่จาก                             
สภามหาวิทยาลัย และเมื่อมีภารกิจเกี่ยวเนื่องสอดคล้องกัน จึงควรรวมคณะท างานทั้งสองคณะรวมกัน เพ่ือให้การ
ท างานของคณะท างานสามารถลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน ประหยัดงบประมาณ และสามารถบูรณา
การให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๔) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.บ.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้รวมคณะท างานทั้งสองคณะ เป็น
คณะกรรมการทบทวนการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเห็นชอบ
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
  5) กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี จึงน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและแต่งตั้ง คณะกรรมการทบทวนการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป 

 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
๑. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานก าหนดหลักเกณฑ์การ 

จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  

      และก าหนด... 



๑๖ 
  
และก าหนดกรอบต าแหน่ง และจ านวนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ  

และจัดท าประกาศแต่งตั้งคณะท างานฯ ฉบับใหม่ และเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในประกาศ                    

โดยยังคงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ตามประกาศฉบับเดิม 
๒. ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานทบทวนการจ่าย

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  แล้วให้จัดท าประกาศฉบับใหม่  โดยสภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้                                  
รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย และรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างาน และรองประธานคณะท างานตามล าดับ และเพิ่มอธิการบดี และประธานสภา
อาจารย์ เป็นคณะท างานฯ ด้วย ทั้งนี้ ให้ก าหนดหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และเสนอทางเลือกการจ่ายเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

    ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน ๗ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๔)   

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  นั้น ในการนี้           
จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๗ คน 
(ขออนุมัติครั้งที่ ๔) จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน 
 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๓ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  คณิตศาสตรศึกษา จ านวน ๓ คน 
 ๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
 ๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 -  สาขาวิชา  ชวีเวชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 

 ระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
 ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๒ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 

    จึงเสนอ... 



๑๗ 
  
   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๗ คน  จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๕ คน และระดับปริญญา
เอก จ านวน ๒ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๔)  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
         ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา    

      เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙           
โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ 
แล้วนั้น โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นั้น                          
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้ คณะวิทยาศาสตร์ แยกเล่ม มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ออกเป็น ๒ เล่ม คือ                    
๑) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ส าหรับ กลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ และ ๒) หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง 
ส าหรับกลุ่มท่ีส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า 

บัดนี้  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ซึ่ งแยก มคอ. ๒                                         
ออกเป็น ๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       และการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง                         
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖  
                ตุลาคม ๒๕๖๒… 



๑๘ 
  
ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เชิญผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นั้น โดย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ให้ คณะวิทยาศาสตร์ แยกเล่ม มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกเป็น ๒ เล่ม คือ ๑) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ส าหรับ กลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ ๖ และ ๒) หลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง ส าหรับ กลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่า  

จากข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ข้างต้น หลักสูตรมีข้อจ ากัด เรื่องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงได้ท า มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี ส าหรับกลุ่มที่ส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ เพียงเล่มเดียว แต่กลุ่มที่ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือ
เทียบเท่า ให้เป็นการเทียบโอนรายวิชา 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO 
ต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
                    

       ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์  
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นการปรับปรุงหลักสูตรแบบรวม โดยรวมระหว่าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต และเพ่ือเปิดรายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนางานวิจัย ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Biomedical Physics)  
หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ. ๒๕๔๗  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว                        
จ านวน ๒๓ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๘๖๙ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
๒๐ รุ่น จ านวน ๕๔๖ คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒    
(มคอ.๑) โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางฟิสิกส์ สามารถ 

 

ประยุกต…์ 



๑๙ 
  
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และทักษะได้อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ เริ่มใช้ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี เต็มเวลาหลักสูตรให้ใช้เวลาศึกษา ให้ศึกษา
ได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาให้
ศึกษาได้ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร               
ไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๘๙ หน่วยกิต (กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ๒๕ หน่วย
กิต กลุ่มวิชาชีพ ๖๔ หน่วยกิต) และ หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
และหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อ
หัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๒๖,๗๙๒ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษา
ละ ๑๓,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น ๒๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากนายจิตกร ผลโยญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ครั้ งที่  ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ                      
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

   ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓                          
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ                             
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาฤดู
ร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๑ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  มีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๕ รุ่น จ านวน ๔๕ คน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  พัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘                
โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์       
                              และคณิตศาสตร… 



๒๐ 
  
และคณิตศาสตรศึกษา สร้างสติและปัญญาแก่สังคมด้วยการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  เริ่มใช้หลักสูตรใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  
๒ ปีการศึกษาแต่ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น  
แผน ก แบบ ก ๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๑๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๔ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ   
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบระบบ
ทวิภาค ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ ๑๕ สัปดาห์ จัดการเรียน
การสอนวัน-เวลาราชการ และหรือนอกวัน -เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี (แผน ก แบบ ก ๒ 
จ านวน ๕ คน)  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๘๒,๙๖๔ บาท/คน/ปี  เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย แบบภาคปกติ ในอัตราภาคการศึกษาละ ๓๕,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา คิด
เป็น ๘๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ 
คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือรองศาสตราจารย์รตนกร วัฒนทวีกุล  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์   
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓                 
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

  ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
                    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึ กษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓              
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ                                       
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน               
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรปรับปรุง                          
พ.ศ. ๒๕๕๓  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๕ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตร รวมทั้งหมด ๔๘๐ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๓ รุ่น จ านวน ๔๐๙ คน                         
(แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๓๐๕ คน  แผน ข จ านวน ๑๐๔ คน) 
 
 

                      หลักสูตร… 



๒๑ 
  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓                   
เป็นหลักสูตรวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหา มีทักษะและเจตคติที่ดีทาง
วิทยาศาสตร์ มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท าวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเน้นทักษะและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนทักษะจ าเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
พัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 
๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต เป็นแผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย                
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน ๑๒ หน่วยกิต และ กลุ่มวิชาบังคับ ๘ หน่วยกิต)                              
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์  ๑๒ หน่วยกิต  จัดการเรียนรู้เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบ
ทวิภาค ระบบการจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ แบบปกติ จัดการศึกษาปีการศึกษาละ ๒ ภาคการศึกษา                   
รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคการศึกษา และแบบพิเศษ จัดการศึกษาปี                        
การศึกษาละ ๑ ครั้ง รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหน่วย
กิตมีสัดส่วนเทียบเคียงกับระบบทวิภาค คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                                  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  จ านวนรับนักศึกษา ๓๕ คน/ปี (แบบปกติ จ านวน ๒๐ คน และแบบพิเศษ 
จ านวน ๑๕ คน ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๒๕,๒๑๒ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาแบบปกติอัตรา ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น 
๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี และแบบพิเศษอัตรา ๔๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน  จ านวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี สุภาษร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สังกัด                                
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 
 

              ๔.๓.๖  การปรับปรุง... 



๒๒ 
  
 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ 
     การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สังกัดคณะศิลปศาสตร์    

                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์                  
ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓                    
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มคอ.๑) และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓                 
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่
น้อยกว่า ๑๓6 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาแกน จ านวน  ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกบังคับจ านวน ๕๕ หน่วยกิต                                
กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี                            
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ในระดับดี  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนทั้ง
ในและนอกวันเวลาเวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๙๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 
๒๑,๑๗๐.๑๖ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๒,๐๐๐ บาท/คน หรือคิด
เป็น ๙๖,๐๐๐ บาท/ตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัว
บ่งชี้  
 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา จาก
คณาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ ล าดับต่อไปจะได้ส่งข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO 
ตามล าดับต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเงื่อนไข 
   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒)    
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง   

     พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์         
ขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชาใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ระหว่าง               
 
                  การพิจารณา… 



๒๓ 
  
การพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกอ. เดิม) โดยขอปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ของรายวิชา ๑๔๑๕ ๒๔๑ การแปลจีน-ไทย 
๑ (หน้า ๗๙) จากเดิม รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  
๑๔๑๕ ๑๐๔ ภาษาจีนระดับต้น ๒ เป็น รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๔๑๕ ๑๐๔ ภาษาจีนระดับต้น ๒ หรือ                     
๑๔๑๕ ๒๐๒ ภาษาจีน ๔  

 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้และส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร ตั้งแต่ภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อนของรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ล าดับต่อไปจะได้ส่งข้อมูลการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตร
ในระบบ CHECO ตามล าดับต่อไป   

 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๓.๘  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
 เงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร  
 (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์                      
ขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนของรายวิชาใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกอ. เดิม) โดยขอปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จ านวน ๒ รายวิชา ได้แก่  

๑) รายวิชา ๑๔๑๕ ๒๔๑ การแปลจีน-ไทย ๑ (หน้า ๔๘) จากเดิม รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:                            
๑๔๑๕ ๑๐๔ ภาษาจีนระดับต้น ๒ เป็น รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๔๑๕ ๑๐๔ ภาษาจีนระดับต้น ๒ หรือ ๑๔๑๕ 
๒๐๒ ภาษาจีน ๔  

 ๒) รายวิชา ๑๔๑๕ ๔๖๒ วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย (หน้า ๕๔) จากเดิม รายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อน: ๑๔๑๕ ๒๐๔ ภาษาจีนระดับกลาง ๒ เป็น รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ๑๔๑๕ ๒๐๔ ภาษาจีนระดับกลาง ๒ หรือ 
๑๔๑๕ ๒๐๒ ภาษาจีน ๔  

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้และส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร ตั้งแต่                      
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 

         จึงเสนอ... 



๒๔ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อนของรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ล าดับต่อไปจะได้ส่งข้อมูลการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตร
ในระบบ CHECO ตามล าดับต่อไป   
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง   
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๑ หลักสูตร 

                 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

สป.อว. ส่งกลับ
ให้แก้ไขใน

ระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๗  

ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์       
คณิศร ภูนิคม ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ระดับบัณฑิตศึกษา จึงปรับเป็น          
รองศาสตราจารย์ปรีชา เกรียง
กรกฎ แทน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  ล าดับต่อไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้
บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือเสนอส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 

         ๔.๔  เรื่องเสนอ... 



๒๕ 
  

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
    ๔.๔.๑  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์  

          มหาวิทยาลัยแอลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Faculty of Pharmacy,  
          Universitas Airlangga, Indonesia กับ คณะเภสัชศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งความประสงค์ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง     
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างโอกาสทางวิชาการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

บันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและ
นิติการ และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ มีมตเิห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑) ปรับแก้ไข อธิการบดี
ลงนาม และ ๒) เพ่ิมพยานในบันทึกข้อตกลง โดยส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ประสานกับคณะเภสัชศาสตร์เพ่ือ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบรูปแบบการเขียน
พิจารณารายละเอียดบันทึกข้อตกลงที่คณะ/หน่วยงาน หรือมหาวิทยาลัยจะด าเนินการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
ต่างประเทศ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga, Indonesia กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga, Indonesia 
บุคคลที่ติดต่อ Professor Dr. Umin Athiyah, MS, Apt   
ที่อยู ่Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga, Jalan Mulyorejo, Campus C UNAIR, Surabaya, Indonesia 
โทรศัพท์ (+๖๒) ๓๑-๕๙๓๓๑๕๐ โทรสาร (+๖๒) ๓๑-๕๙๓๕๒๔๙ 
E-mail: info@ff.unair.ac.id 
 

กิจกรรมที่เคยได้ด าเนินการร่วมกัน 
วันที่  ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีการปรึกษาเพ่ือแนะน าสถาบันและวางแผนการสร้างความร่วมมือ                               

ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจ าประเทศไทย 
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

๑. ลักษณะ  
  เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอลังกา สาธารณรัฐ 

อินโดนี เซีย  Faculty of Pharmacy, Universitas Airlangga, Indonesia กับ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๒. มีวัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาทางเภสัชกรรม การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน 

     ๓. รายละเอียด… 

mailto:info@ff.unair.ac.id


๒๖ 
  

๓. ในบันทึกข้อตกลงฯ  
 หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย 

๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษา เพ่ือร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน หรือเพ่ือฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
๒. แลกเปลี่ยนอาจารย์ 
๓. ท าวิจัยร่วมกัน 
๔. ศึกษาดูงาน เข้าร่วมสัมมนา อบรม จัดประชุมวิชาการร่วมกัน 

 ๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ไม่ได้ก าหนดไว้  
 ๕.  ผู้ ลงนามของอีกฝ่าย  คือ Prof. Dr. Umi Athiyah, MS, Apt. ต าแหน่ ง  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์         
มหาวิทยาลัยแอลังกา 

๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแอลังกา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Faculty of Pharmacy, Universitas 
Airlangga, Indonesia กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นของผู้มีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ของแต่ละฝ่ายซึ่งต้องเป็นผู้บริหารสูงสุดของทั้งสองฝ่าย หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารสูงสุด ซึ่งจะต้องมีเอกสาร
การมอบอ านาจประกอบด้วย  

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ของผลงานที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการวิจัยร่วม หรืออาจพิจารณาเปลี่ยนข้อความใน ข้อที่ 2 (3) จาก โครงการวิจัยร่วม (Joint research 
projects) เป็น กิจกรรมวิจัยร่วม (Joint research activities)  

๓. มอบคณะเภสัชศาสตร์ตรวจสอบการใช้ค าในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ควรใช้ค าที่มีความหมาย
เดียวกัน ทั้งฉบับที่เป็นภาษาไทยและฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ  
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ  มอบมหาวิทยาลัยและคณะเภสัชศาสตร์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
       

     ๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
           ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์                 
เสนอขอพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี                            
(ฉบับที่ ๒) เนื่องจาก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ประกอบไปด้วยวิชาเอก ๑๐ วิชาเอก 
ดังนี้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี มียอด
รับนักศึกษารวมทั้งหลักสูตร ๓๐๐ คน หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนจากคณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับการอนุมัติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒                  
เพ่ือเป็นการด าเนินการในขั้นตอนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นไปตามข้อก าหนดใน
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) คณะศิลปศาสตร์ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) โดยเป็นการก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 

    คณะศิลปศาสตร์... 



๒๗ 
  
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้น าเสนอร่าง
ระเบียบนี้ถึงส านักงานกฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นเรียบร้อยแล้ว 
   

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) ล าดับต่อไปจะได้เสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาลงนามตามล าดับต่อไป 
   

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๓ 

                ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง 
     ต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 

 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                เลิกประชุม... 
 



๒๘ 
  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 
 
 
        ….....................................................       …......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ทีป่ระชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ (วาระเวียน) 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 


