
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๒/๒๕๕๙  

วันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๑. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๓. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายชัช  วงศ์สิงห์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑๙. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๒๐. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

               ผู้ที่ไม่มาประชุม… 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นางสีลาภรณ์  บัวสาย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี       รองอธิการดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ ง ให้ที่ประชุมทราบ  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๔  ท่าน  ดังนี้  
 

๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
๒. นางสีลาภรณ์  บัวสาย 
๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ     

    

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
                         มติที่ประชุม...         



๓ 
 
 มติที่ประชุม         รับทราบ 
   

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินทางการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  
                 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ได้ด าเนินการ
จัดท างบการเงินเพ่ือเสนอผู้สอบบัญชีภายนอกรับรองตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและ
การด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น  ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                    
การสาธารณสุข  ได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีภายนอกเสนอต่อส านักงานตรวจสอบภายในแล้ว และอธิการบดีให้
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้น าเรื่อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบ  ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงขอรายงาน                             
ผลการด าเนินทางการเงิน ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗  ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  รายงานผลการด าเนินทางการเงิน ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

          ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้                                                  
๑. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ควรพิจารณาจัดท าแผนเกี่ยวกับงบประมาณค่าจ้าง

บุคลากรที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในระยะยาวได้  
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ควรพิจารณาจัดท าแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค  ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึน้และศึกษาหาวิธีการควบคุมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ต่อไป 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

       ๑.๒.๒  การลงนามความร่วมมือในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงกรณ์ 
         มหาวิทยาลัย 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   ตามประกาศ                   
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษา
จัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  หรือการซ้ าซ้อนกับงานของผู้อ่ืนหรือการจ้างท ารายงานการค้นคว้าอิสระหรือ
วิทยานิพนธ์  โดยใช้ระบบที่ทันสมัย เช่น ผ่านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย               
ได้พัฒนาโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม  และได้จัดท า    

                   ร่างบันทึก...                                 



๔ 
 
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม  โดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
ขึ้น  เพ่ือสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวรรณกรรม  
และเพ่ือป้องกันมิให้ นักศึกษากระท าอันเป็นการลอกเลียนผลงานวรรณกรรมของบุคคลอ่ืนนั้น  โดยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  มีนโยบายให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใช้งานโปรแกรม
ดังกล่าวได้โดยไม่คิดมูลค่า   

 โดยปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมลงนามในการใช้โปรแกรมแล้ว จ านวน ๖๙ สถาบัน  ได้ท าความ
ร่วมมือในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์มีคุณสมบัติ  ในการ
ตรวจสอบการลอกวิทยานิพนธ์ทั้งในรูปแบบการลอกผลงานทั้งหมดและการคัดลอกบางส่วน การค้นหาและแก้ไขเป็น
ค าๆ  การเรียบเรียงรูปประโยคใหม่ หรืออ่ืนๆ พร้อมทั้งสามารถระบุค่าร้อยละของการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ได้ว่า 
มีการคัดลอกจ านวนเท่าใด  ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยหรือบุคคลใดประสงค์จะเข้าใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ก็สามารถเข้า
ใช้งานได้ง่ายและสะดวก เพียงผู้เข้าใช้งานเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์  http://plag.grad.chula.ac.th  และกรอกอีเมล์ของ
ตนเองพร้อมรหัสผ่านก็สามารถเข้าใช้งานในโปรแกรมได้  และในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ได้จัดท าระบบ e-Thesis  ซึ่งใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์  ซึ่งในการ              
ลงนามความร่วมมือในการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะช่วยตอบสนองตามเกณฑ์มาตรฐาน
ฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการใช้โปรแกรม อักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย   
และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป   
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การลงนามความร่วมมือในการใช้โปรแกรม           
อักขราวิสุทธิ์กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยควรมีขั้นตอนตรวจสอบการคัดลอกผลงานโดยใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และรับรอง

ก่อนด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์  โดยมอบหมายให้เป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็น              
ผู้ตรวจสอบและรับรองว่าวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวว่าไม่มีการคัดลอกผลงานหรือท าซ้ าซ้อนกับผลงานของผู้อื่น   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๑.๒.๓  ก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี 
          การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
          รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุม 

เพ่ือทราบ  ตามที่ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง  ได้แจ้งว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์  เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

          ประจ าปี… 

http://plag.grad.chula.ac.th/


๕ 
 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ส่ง ร่างก าหนดการพระราชทานปริญญาบัตรไปให้ส านักราช
เลขาธิการพระบรมมหาราชวังเพ่ือพิจารณาเรียบร้อยแล้ว  และในส่วนของก าหนดการที่ชัดเจนรอก าหนดการจาก
ส านักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังที่จะมาประชุมร่วมกันกับทางจังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในวันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญา 
จ านวน ๒,๔๒๔ คน  และมีผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล จ านวน
ทั้งหมด ๗ คน  แบ่งเป็นรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  จ านวน ๓ คน  
และรับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๕๘  จ านวน ๔ คน  ซึ่งจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดี  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๕๙  เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
  

มติที่ประชุม         รับทราบ 
          

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
     เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 หน้าที่ ๑๖  บรรทัดที่ ๕  เพิ่มเติมข้อความดังนี้ 
 “ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง มี ๒ แนวทาง ดังนี้ 

  ๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท าหนังสือหารือถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        
เรื่อง สภาการพยาบาลสามารถออกข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖  เพื่อมาก าหนดคุณสมบัติของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาได้
หรือไม่  แล้วจึงด าเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป 
  ๒. คณะกรรมการสรรหาควรด าเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑     
ต่อไป  โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีตาม
ข้อบังคับฯ ข้อ ๘ (๘.๖) “ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่ง
คณบดี  โดยค านึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการด ารงต าแหน่งเป็นส าคัญ  พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการท างาน ชื่อเสียงทางสังคม วิธีการด าเนินงานและเป้าหมายใน
การท างานที่น าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอ่ืน  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร
ประกอบการพิจารณา...”  นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาค านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อบังคับ          
สภาการพยาบาล ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒๐  มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 
             ๑. เป็นอาจารย์… 



๖ 
 

๑. เป็นอาจารย์พยาบาลประจ าหรือบุคลากรพยาบาลประจ า มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า 
ปริญญาโททางการพยาบาล  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การบริหาร  การศึกษา  หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า                                 
รองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 

 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพ                   
การพยาบาลภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว”   
 หน้าที่ ๒๘  แก้ไขมติที่ประชุม เป็น “มอบคณะกรรมการสรรหาด าเนินการสรรหาคณบดี              
คณะพยาบาลศาสตร์  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป  โดยให้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับฯ  ข้อ ๘ (๘.๖) “ให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดี  โดยค านึงถึงภาระงานของคณะในช่วงวาระการด ารงต าแหน่งเป็น
ส าคัญ  พร้อมทั้งใช้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการท างาน ชื่อเสียงทางสังคม 
วิธีการด าเนินงานและเป้าหมายในการท างานที่น าเสนอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และข้อพิจารณาอ่ืน  ตามที่
คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรประกอบการพิจารณา...”  นอกจากนี้  ให้คณะกรรมการสรรหาค านึงถึงความ
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๐  มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย ดังนี้ 

๑. เป็นอาจารย์พยาบาลประจ าหรือบุคลากรพยาบาลประจ า  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า               
ปริญญาโททางการพยาบาล  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การบริหาร  การศึกษา  หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 

๒. มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
๓. ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
๔. เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลในการออกไปประกอบวิชาชีพ             
การพยาบาลภายหลังจากส าเร็จการศึกษาแล้ว”   

 หน้าที่ ๒๓  บรรทัดที่ ๑๔  เพิ่มเติมข้อความดังนี้  
     “ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้  
 -  มหา วิทยาลั ยควร ใช้ ค าสั่ ง เดิ มถึ งแ ม้กรรมการจะพ้นจากต าแหน่ งกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ถือว่าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกได้  ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗ (ข) 
กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่าก็ได้”  
                 หน้าที่ ๒๓...   



๗ 
 

 หน้าที่ ๒๓  บรรทัดที่ ๒๐  แก้ไขมติที่ประชุม เป็น  “เห็นชอบ ให้ นางอรวรรณ  ชยางกูร  
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบต่อไป” 

    หน้าที่ ๒๗  บรรทัดที่ ๓  ล าดับที ่๑๓  แก้ไขเป็น  “ผู้ช่วยเลขานุการ” 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
    - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
   - 
 

     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
      - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

            ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
    นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙                                     
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐  ก าหนด ในข้อ ๔ ในกรณีที่วาระการด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการ
ส านัก  หรือผู้อ านวยการศูนย์  เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก หรือ
ผู้อ านวยการศูนย์  พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  หรือผู้อ านวยการศูนย์ ” แล้วแต่กรณี  และ
ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับฯ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อ                    
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

ดังนั้น  เพ่ือให้การสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน  ผู้อ านวยการส านัก  และผู้อ านวยการศูนย์           
พ.ศ. ๒๕๔๐  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอท่ีประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประกอบด้วย 

 
 

 

             ๑.  อธิการบดี… 
 



๘ 
 

๑.  อธิการบดี        เป็นประธานกรรมการ 
๒.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน ๒ คน   เป็นกรรมการ   

                 ๒.๑ ...................................................................................................  
    ๒.๒ ................................................................................................... 

๓.  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  จ านวน ๒ คน           เป็นกรรมการ 
             ๓.๑ ...................................................................................................  

       ๓.๒ ...................................................................................................  
๔.  ประธานสภาอาจารย์      เป็นกรรมการ 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
     

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาผู้ อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข   ประธานกรรมการ 
อธิการบดี 

๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์   กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

๕. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๖. นางสุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ    กรรมการ 
 ประธานสภาอาจารย์ 

    

     ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔) 
  นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่  ๔)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา                        
จ านวน ๒๒ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๘ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก                              
จ านวน ๔ คน  ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ  โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
 

            ประจ าคณะ… 



๙ 
 
ประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้ 
 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๑๘ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๘  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๔  คน 

๒.  คณะเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๑  คน 

๓.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๕  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๓  คน 

๔.  คณะบริหารศาสตร์ 
 ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๑  คน 

๕.  คณะรัฐศาสตร์ 
 ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๓  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน    ๓  คน 

   ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๔ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

 ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จ านวน    ๑  คน 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต      จ านวน  ๒  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๒  คน 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๑  คน 

 
 
 
 
 

จึงเสนอ... 



๑๐ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔) จ านวน ๒๒ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท                       
จ านวน ๑๘ คน  และนักศึกษาระดับปริญญาเอก  จ านวน ๔ คน 
    

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

  ๔.๒.๓  การแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  อ้างถึง ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕/๒๕๕๘  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  เป็นเลขานุการ  ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “ข้อ ๗  วรรค ๒  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
กรรมการ และแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งโดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ” 

 แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม  
๒๕๕๙ เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี “ข้อ ๗  วรรค ๒  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้ง
รองอธิการบดีคนหนึ่งโดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ” 

 ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  จึงได้ท าหนังสือขอความเห็นชอบจาก
อธิการบดีในการแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๒/๐๑๓๐  ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ซึ่งอธิการบดีเห็นชอบเสนอสภามหาวิทยาลัย
แต่งตั้งให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและ
วิเทศสัมพันธ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
               

   มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ แต่ งตั้ งรองอธิ การบดีฝ่ ายบริหารงานบุคคลและ                            
วิเทศสัมพันธ์  เป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ระเบียบวาระท่ี  ๔…   



๑๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   
  ๔.๓.๑  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง             
   อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการปรับปรุง 
    เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง  
    พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

     รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้   
๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจารย์ประจ าหลักสูตรและหมดวาระในการด าเนินงาน เ พ่ือให้หลักสูตรด าเนินการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘   และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ      
พ.ศ. ๒๕๕๒  

๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   ขอปรับเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ข้อ ๓.๑ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเนื่องจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘  ที่ประชุมมีความเห็นว่าบัณฑิตแพทย์ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีนอกจากจะต้องมีความรู้ตามเกณฑ์แพทยสภาแล้วยังควรมีความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในแถบอีสานใต้
ซึ่งอาจจะไม่ได้ระบุไว้ในเกณฑ์แพทยสภา  โดยในปัจจุบันการสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive 
examination) นั้นได้ครอบคลุมเนื้อหาความรู้ดังกล่าวอย่างครบถ้วน ดังนั้น เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตแพทย์ได้ผลลัพธ์ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยในแถบอีสานใต้อย่างแท้จริง จึงเห็นควรให้ยกเลิกเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรปี ๒๕๕๕ ข้อ ๓.๑.๒  จากเดิมที่สามารถน าผลการสอบผ่านในการสอบเพ่ือประเมินและรับรองความรู้
ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ในขั้นตอนเดียวกันมาใช้แทนผลการสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive 
examination) ได้ และให้เพ่ิมการสอบผ่าน การสอบรวบยอดเพ่ือประมวลความรู้ (Comprehensive examination) 
ระดับการสอบรวบยอดทักษะทางคลินิก ในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาข้อ ๓.๑.๒ ดังกล่าว  ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาดังกล่าว  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรได้อนุมัติให้ใช้กับหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้ว                      
และเพ่ือให้เป็นมาตรฐานของคณะ จึงขออนุมัติการปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏ
ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
 

          จึงเสนอ... 



๑๒ 
 
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และการปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๓.๒  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
   แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
                               หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ 
วันที่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๕  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร                         
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เนื่องจากมีการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้และตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานไปจากเดิม  เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา สามารถวัดและประเมินผลได้จริง และเพ่ือให้
หลักสูตรด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระบบกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การปรับปรุงดังกล่าว
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะพิจารณาปรับความรับผิดชอบหลัก
และความรับผิดชอบรองให้เหมาะสมทุกรายวิชาและตัดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ และ ๑๔  ซึ่งคณะได้
พิจารณาความเหมาะสมและความครบถ้วนของความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองแล้ว เห็นว่าภาพรวมของ
หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองเหมาะสมและครบถ้วนแล้ว จึงขอยืนยันการปรับปรุงแผนที่
แสดงการกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ตามเดิม 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ  
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

การนี้ จึงเสนอขออนุมัติการปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลการเรียนรู้ และตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
   
              ๔.๓.๓  การปรับปรุง... 



๑๓ 
 
    ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
    การสาธารณสุข  
   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้        

๑) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบเปิดหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓  หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จ านวน ๓ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ และปีการศึกษา ๒๕๕๓ ส าเร็จการศึกษาแล้วทั้งสิ้น จ านวน 
๔๖๕ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน ๔๔๔ คน บัดนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  จึงแยกหลักสูตรออกเป็น ๒ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ แล้ว และ ๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

 ๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘                             
วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 

 ๓) หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา         
ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  มีคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอรับนักศึกษา
ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๗๕ คน ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีการศึกษาและไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา หลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน  มีความคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิต                               
๔ ปี ที่จ านวนนักศึกษา ๗๕ คน/ปี และมีค่าใช้จ่ายต่อหัวจ านวน ๑๘,๕๐๐ บาท/คน/ปี (๗๔,๐๐๐ บาท/คน/หลักสูตร)     
มีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ                        
จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ และก าหนดการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                                                                                              จึงเสนอ... 



๑๔ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
                                  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
                

  ๔.๓.๔  การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  จ านวน ๓๒ หลักสูตร 
   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 

ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์              
คณะเกษตรศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น 
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันที่ ๖ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙    
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๓๒ หลักสูตร ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรวจสอบแล้ว พบว่าการปรับปรุงนี้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนมุัต ิ วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

คณะศิลปศาสตร์    
๑ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ย. ๕๔ ๖ พ.ค. ๕๗ อาจารย์จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
จ านวน ๑ คน 

๒ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
การท่องเที่ยว หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๕ ก.ย. ๕๓ ๑๖ มิ.ย. ๕๔ ปรับให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา จ านวน ๓ คน 

๓ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ย. ๕๔ รอ สกอ. อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น 
จ านวน ๓ คน 

๔ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
การพัฒนาสังคม หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ย. ๕๔ ๑๗ เม.ย. 
๕๗ 

อาจารยล์าศึกษาต่อ จ านวน ๑ คน และ 
มีแผนจะลาศึกษาต่อ จ านวน ๑ คน และ
ปรับให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา จ านวน ๑ คน 

๕ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ค. ๕๕ รอ สกอ. อาจารยล์าฝึกอบรมในต่างประเทศ จ านวน 
๑ คน 

๖ หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศ
ศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๑ มี.ค. ๕๕ ๒๘ ส.ค. ๕๗ อาจารยล์าศึกษาต่อ จ านวน ๑ คน 

๗ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา 
ภาษาและวัฒนธรรมภูมภิาคลุม่น้ าโขง 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

๒๖ พ.ย. ๕๔ ๒๙ เม.ย. 
๕๗ 

อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น 
จ านวน ๓ คน ลาป่วยต่อเนื่อง จ านวน  
๑ คน และปรับให้คณุวุฒิอาจารยต์รงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา จ านวน ๑ คน 

              ล าดับที่... 



๑๕ 
 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนมุัต ิ วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

๘ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษา
เวียดนามและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๓๐ มี.ค. ๕๖ ๑๘ ก.ค. ๕๗ ลาป่วยต่อเนื่อง จ านวน ๑ คน 

๙ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา 
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ย. ๕๔ รอ สกอ. อาจารย์จะลาออก จ านวน ๑ คน และปรับ
ใหคุ้ณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา จ านวน ๑ คน 

๑๐ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการท่องเที่ยว  
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๘ ม.ค. ๕๕ ๓๑ ต.ค. ๕๕ ปรับให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา จ านวน ๑ คน 

๑๑ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๓๐ มี.ค. ๕๖ ๑๗ เม.ย. 
๕๗ 

อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น 
จ านวน ๒ คน 

๑๒ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๑ พ.ค. ๕๖ ๙ ก.ค. ๕๗ อาจารยล์าออก จ านวน ๑ คน และ   
อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น 
จ านวน ๒ คน 

๑๓ หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๘ ก.ย. ๕๖ รอ สกอ. อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น 
จ านวน ๑ คน 

๑๔ หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา
ภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ย. ๕๔ รอ สกอ. 
 

อาจารยล์าศึกษาต่อ ๑ คน 

คณะบริหารศาสตร์ 
๑๕ หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๖ พ.ย. ๕๔ ๑๖ ธ.ค. ๕๘ อาจารยล์าออก จ านวน ๑ คน 

๑๖ หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๙ ส.ค. ๕๘ รอ สกอ. อาจารยล์าออก จ านวน ๑ คน 

๑๗ หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา 
พัฒนบูรณาการศาสตร์ หลักสตูรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐ เม.ย. ๔๗ ๒ ก.พ. ๔๙ อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น 
จ านวน ๑ คน 

คณะวิทยาศาสตร์    
๑๘ หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๕ มิ.ย. ๕๔ รอ สกอ. อาจารยล์าท าผลงานวิจัย  จ านวน ๑ คน 

๑๙ หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสตูรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๓ ก.พ. ๕๖ ๒๐ พ.ค. ๕๘ อาจารยล์าท าผลงานวิจัย 
จ านวน ๑ คน และอาจารย์ยา้ยไปสังกัด
หลักสตูรอื่น จ านวน ๑ คน 

๒๐ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๗ ส.ค. ๕๔ ๑๗ เม.ย. 
๕๗ 

อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น  
จ านวน ๑ คน 

๒๑ หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
ฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 

๒๖ พ.ย. ๕๔ รอ สกอ. อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น  
จ านวน ๑ คน 

     ล าดับที่... 



๑๖ 
 

ล าดับ 
ที ่

หลักสูตร วันที่สภาอนมุัต ิ วันที่ สกอ. 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์    
๒๒ หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หลักสตูรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓ มี.ค. ๕๕ ๕ มี.ค. ๕๖ อาจารย์จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   จ านวน ๑ คน 

คณะเภสัชศาสตร์ 
๒๓ หลักสตูรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช

ศาสตร์  หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๖ พ.ค. ๕๕ ๑๙ พ.ย. ๕๘ ปรับให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชา  จ านวน ๒ คน 
๒๔ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา

การบริหารบริการสุขภาพ  หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ค. ๕๕ ๑๗ ก.ค. ๕๖ ปรับให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา  จ านวน ๒ คน 

๒๕ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖ พ.ค. ๕๕ ๒๘ มิ.ย. ๕๖ ปรับให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา  จ านวน ๑ คน 

๒๖ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ  หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๒๑ พ.ค. ๕๖ ๙ ก.ค. ๕๗ ปรับให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา จ านวน ๑ คน 

๒๗ ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาเภสชัศาสตร์  
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๙ พ.ค. ๕๓ ๒๘ มิ.ย. ๕๖ ปรับให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชา จ านวน ๑ คน 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
๒๘ หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

ประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๑๑ พ.ย. ๕๔ ๙ ก.ค. ๕๗ อาจารยล์าศึกษาต่อ จ านวน ๑ คน 

ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร 
จ านวน ๑ คน และปรับคณุวุฒิอาจารย์ 
จ านวน ๑ คน 

๒๙ หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒๗ ส.ค. ๕๔ ๒๐ ธ.ค. ๕๕ ปรับต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑ คน 
อาจารย์เปลี่ยนช่ือ-สกลุ จ านวน ๑ คน และ 
อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น  จ านวน  
๑ คน 

๓๐ หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรบัปรุง        
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๔ ก.ย. ๕๔ ๑๗ ก.ค. ๕๖ อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น  
จ านวน ๑ คน 

๓๑ หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขา
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรบัปรุง        
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๔ ก.ย. ๕๔ ๑๙ ส.ค. ๕๗ อาจารย์ย้ายไปสังกัดหลักสูตรอื่น  
จ านวน ๑ คน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
๓๒ หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตูร  

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๘ พ.ย. ๕๒ ๗ ก.ค. ๕๓ อาจารยล์าออกจากการปฏิบัติราชการ   

จ านวน ๑ คน 
 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม หมายเลข ๑ – ๗ 
 

                   จึงเสนอ...  



๑๗ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๓๒ หลักสูตร  ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

   

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย 

     อุบลราชธานี กับ Monash University Malaysia และ Universiti Sains  
    Malaysia ประเทศมาเลเซีย 

  นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  

น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์มายัง ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Monash 

University Malaysia (MUM) และ Universiti Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซีย 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษาและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ืออนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ กับ MUM และ USM ดังนี้ 

 

หัวข้อ Monash University Malaysia Universiti Sains Malaysia 
๑. ชื่อหน่วยงานบุคคล

และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน 
: Monash University Malaysia 
บุคคล 
: 
ที่อยู ่
: Monash University Malaysia 
Jalan Lagoon Selatan, Bandar 
Sunway, ๔๗๕๐๐ Subang Jaya, 
Selangor, Malaysia 

ชื่อหน่วยงาน 
: มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย 
(Universiti Sains Malaysia, USM) 
บุคคล 
: 
ที่อยู ่
: Universiti Sains Malaysia 
๑๑๘๐๐ Gelugor, Penang, Malaysia 

๒. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง
หน่วยงาน 

Monash University มีวิทยาเขตหลัก
อยู่ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 
มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน และมีสาขาของ
มหาวิทยาลัยอยู่ที่ ในมลรัฐ Selangor 
ประเทศมาเลเซีย จ านวน ๑๑ คณะ คือ  
๑. Art and Design 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย 
เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาล
มาเลเซีย มี ๒ วิทยาเขต โดยวิทยาเขต
หลักตั้งอยู่ที่  Kubang Kerian ในมลรัฐ 
Kalantan เกาะปีนัง จะมีการเรียนการ
สอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็น
หลัก  และวิทยาเขตนิบงเทบาล (Nibong 

      หัวข้อ… 



๑๘ 
 

หัวข้อ Monash University Malaysia Universiti Sains Malaysia 
๒. Arts 
๓. Business and Economic 
๔. Education 
๕. Engineering 
๖. Information Technology 
๗. Law 
๘. Medicine 
๙. Nursing and Health Sciences 
๑๐. Pharmacy and Pharmaceutical 

Sciences 
๑๑. Science 

Tebal)  จ ะ เ น้ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือ
เปิดให้มีการบูรณาการระหว่างสาขาได้
ง่ าย ได้ เปิดการเรียนการสอนระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า ใ น                         
๔ วิทยาลัย ได้แก่ 

๑. วิทยาลัยเทคโนโลยี ซึ่งมีสาขาวิชา 
ที่มีชื่อเสียงได้แก่ วิศวกรรมอวกาศยาน 
วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเคมี 

๒. วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มีสาขาที่มี 
ชื่อเสียงได้แก่ นิเทศศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ สังคมศาสตร์ และ
บริหารธุรการ 

๓. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ซึ่งมี 
สาขาที่มีชื่อเสียงได้แก่ ชีววิทยา เคมี 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และฟิสิกส์ 

๔. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี 
สาขาที่มีชื่อเสียงได้แก่ แพทยศาสตร์ 
ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และเภสัชศาสตร์ 

๓. จุดแข็ง/จุดเด่น ๑. มีอาจารย์ที่มีความช านาญในสาขา 
Social Administration 
Pharmacy 

๒. มีอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น
ทางด้าน Medicine Chemistry 

๓. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียน
การสอน 

๔. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานการ
เรียนการสอนและวิจัยติดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก 

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซียมี
ความเก่าแก่เป็นอันดับที่สองของประเทศ 
มีความเชี่ยวชาญการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมี
การควบคุมงานวิจัยที่ดีในสาขาวิชา
ทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ โดยจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยนี้ คือ  
๑. เป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ  
Top Ten ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๒. ด้าน social administration  

       หวัข้อ… 



๑๙ 
 

หัวข้อ Monash University Malaysia Universiti Sains Malaysia 
๕. ผู้บริหารมีความสนใจและ

กระตือรือร้นในการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

pharmacy เป็นสาขาท่ีมีจ านวนนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษามากที่สุดและมี
ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มากที่สุดใน
สาขาเภสัชศาสตร์ 

๔. ความร่วมมือที่เคยมี
กิจกรรม/การ
ปรึกษาหารือร่วมกัน
มาก่อนที่จะมี
ข้อตกลง 

คณะ เภสั ช ศ าสต ร์  ม ห า วิ ท ย าลั ย
อุบลราชธานี เคยมีกิจกรรมร่วมกับ
Monash University ดังนี้ 
- ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้

เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดู
งานภายใต้โครงการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และโครงการสมทบการเจรจาความ
ร่วมมือทางวิชาการในกลุ่มประเทศ
อาเซียน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ระหว่างวันที่ ๒๖ เมษายน – ๓ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้บริหาร
และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์
เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดู
งานภายใต้โครงการดังกล่าว จ านวน 
๔ ท่าน 

- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์
เดินทางไปแลกเปลี่ยน จ านวน  ๒ 
ราย คือ นางสาวสุธารัตน์ ค าแพงตา 
และนางสาวสุภัทรา พุ่มประเสริฐ 

- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากคณะเภสัชศาสตร์
เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการ
บริหารบริการสุขภาพ จ านวน ๖ 
รายและมีนักศึกษาจาก Monash 
University Malaysia มา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีกิจกรรม
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่ง
มาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) 
ดังนี้ 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้บริหาร

และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้
เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
โครงการสมทบการเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการในกลุ่มประเทศอาเซียน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๒๖ 
เมษายน – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดย
มีผู้บริหารและคณาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์เดินทางไปแลกเปลี่ยนและ
ศึกษาดูงานภายใต้โครงการดังกล่าว 
จ านวน ๔ ท่านและมีบุคลากรจาก 
Universiti Sains Malaysia มา
แลกเปลี่ยนที่คณะเภสัชศาสตร์                
๑ ท่าน คือ Dr. Baharudin Bin 
Zbrahim 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มีแผน
ส่ งนั กศึ กษา เภสั ชศาสตร์ ร ะดั บ
ปริญญาตรีไปศึกษาดูงานด้านการ
บริบาลเภสัชกรรม จ านวน ๒ ราย 

      หัวข้อ… 



๒๐ 
 

หัวข้อ Monash University Malaysia Universiti Sains Malaysia 
แลกเปลี่ยนที่คณะระยะเวลา ๑ 
เดือน จ านวน ๑ ราย  

- ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีแผนส่งนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีไปฝึกทักษะวิชาชีพ 
จ านวน ๒ ราย และอาจารย์ จ านวน 
๑ ราย (อ. พีรวัฒน์ จินาทองไทย) 

๕. ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ที่
ว า ง แ ผ น จ ะ ท า
ร่วมกันหรือข้อผูกมัด
ต่าง ๆ 

หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ
คู่สัญญา 
- มีการแลกเปลี่ ยนบุคลากรและ

นักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน 
- มีงานวิจัยร่วมกัน 
- มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทาง

วิชาการอ่ืนๆ อาทิ การการศึกษา            
ดูงาน 

หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ
คู่สัญญา 
- มี กา รแลก เปลี่ ยนบุ คล ากรและ

นักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน 
- มีงานวิจัยร่วมกัน 
- มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทาง

วิชาการอ่ืนๆ อาทิ การการศึกษา            
ดูงาน 

๖. ความสอดคล้องกับ
น โ ยบาย  กลยุ ท ธ์  
ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง  มี คุณธ ร รม  คว าม
รับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดี
และมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัด
ให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของ
สังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท า
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้  และพัฒนาสมรรถนะด้ าน
วิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความ
พอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของ
สังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการใน
ระดับสากล 

       หัวข้อ… 



๒๑ 
 

หัวข้อ Monash University Malaysia Universiti Sains Malaysia 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และอาเซียน สนับสนุนความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการวิจัยเ พ่ือยกระดับสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และอาเซียน สนับสนุนความ
ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

๗. ห น่ ว ย ง า น ห รื อ
สถาบันที่เป็นต้นเรื่อง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/คณะเภสัช
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/คณะเภสัช
ศาสตร์ 

๘. ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่ มี ผ ล
ผูกพันของข้อตกลง
ความร่วมมือ 

๕ ปี ๕ ปี 

๙. ระดับผู้ลงนามของ
อีกฝ่าย 

อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๐. ระดับผู้ลงนามของ
ฝ่าย ม.อุบลฯ 

อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๑๑. วิธีการลงนาม จะแจ้งวิธีการตามที่ตกลงกันให้ทราบใน
ภายหลัง 

จะแจ้งวิธีการตามที่ตกลงกันให้ทราบใน
ภายหลัง 

๑๒. ระบุ วัน เดือน ปี ที่
จะลงนาม 

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 

การนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ MUM และ 
USM จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จึงได้เสนอบันทึก
ข้อตกลงฯ ที่ได้ตรวจสอบ/แก้ไข ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  มาพร้อมประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  

      

      จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท า/ลงนามความร่วมมือฯ กับ MUM 
และ USM  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 -  คณะเภสัชศาสตร์ควรตรวจสอบกับทางสภาเภสัชกรรม เรื่อง กรณีที่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ไป
ฝึกงานทีต่่างประเทศ  สามารถนับหน่วยกิตการฝึกงานที่ต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้หรือไม่    
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ   และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

           

                      ๔.๔.๒  ขออนุมัติ...  



๒๒ 
 

  ๔.๔.๒  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี กับ The School of Leadership and Education Sciences,  
             of San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์มายัง ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ The School 
of Leadership and Education Sciences, University of San Diego (USD) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษาและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ืออนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ กับ USD ดังนี้ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่

ติดต่อ 
ชื่อสถาบัน    
University of San Diego 
School of Leadership and Education Sciences 
สถานที่ติดต่อ    
University of San Diego 
School of Leadership and Education Sciences 
MRH ๒๐๕H 
๕๙๙๘ Alcala Park 
San Diego, CA, ๙๒๑๑๐ 
บุคลากรที่ติดต่อ   
Dr. Nicholas Ladany  
Dean of the School of Leadership and Education Sciences 

๒. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก้ (University of San Diego) ตั้งอยู่ที่
รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
สถานะภาพเป็นองค์กรการศึกษาโดย Western Association of 
Schools and Colleges  สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ 
(ค.ศ. ๑๙๕๖)  โดยได้รับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประเภท 
“Doctoral/Research University” โดย Carnegie 
Classification สหรัฐอเมริกา 

มหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก้ แบ่งการบริหารเป็น ๙ คณะ ได้แก ่
College of Arts and Sciences, School of Business 
Administration, School of Leadership and Education 
Sciences, Hahn School of Nursing and Health Science, 

       หัวข้อ… 

http://www.sandiego.edu/cas/
http://www.sandiego.edu/business/index.php
http://www.sandiego.edu/business/index.php
http://www.sandiego.edu/soles/index.php
http://www.sandiego.edu/soles/index.php
http://www.sandiego.edu/nursing/index.php


๒๓ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
Shiley-Marcos School of Engineering, Joan B. Kroc School 
of Peace Studies, School of Law, Division of Professional 
and Continuing Education และ Franciscan School of 
Theology มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น             
๔๒ หลักสูตร ระดับปริญญาโท  ๒๗ หลักสูตร และระดับปริญญา
เอก ๓ หลักสูตร มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น ๘,๒๕๑ คน (ข้อมูลจาก 
http://www.sandiego.edu/about/facts.php) 
          School of Leadership and Education Sciences ซ่ึง 
เป็นหนึ่งในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก้ ซึ่งประสงค์จะ
ผูกมิตรสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย
บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) นั้นมีการเรียนที่โดดเด่นหลาย
หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โดยหลักสูตรที่
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ MOU เฉพาะกิจที่ เสนอมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานีในคราวนี้คือหลักสูตร MA in TESOL, Literacy and 
Culture ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในอเมริกาและมีพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิตซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับพันธกิจของหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิ ตส าขาวิ ช าการสอนภาษา อั งกฤษ เป็ น
ภาษาต่ างประเทศ หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และหลักสูตรอ่ืนๆ ที่ต้องเรียนภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ 
School of Leadership and Education Sciences, University 
of San Diego ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งหนึ่งในอเมริกาจะ
ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต และเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสู่สากล 

๓. จุดแข็ง/จุดเด่น  มหาวิทยาลัยซาน ดิเอโก้ ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัย
เ พ่ื อ ชุ ม ชน  “ a Community Engagement Institution” โ ด ย       
the Carnegie Foundation สหรัฐอเมริกา  มหาวิทยาลั ย เป็น
สมาชิก Ashoka's Changemaker Campus Consortium  ซ่ึง 
สถาบันที่เป็นสมาชิกจะเป็นสถาบันที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต 

       หวัข้อ… 

http://www.sandiego.edu/engineering/index.php
http://www.sandiego.edu/peacestudies/index.php
http://www.sandiego.edu/peacestudies/index.php
http://www.sandiego.edu/law/index.php
http://pce.sandiego.edu/index.jsp
http://pce.sandiego.edu/index.jsp
http://www.sandiego.edu/academics/franciscan-school-of-theology.php
http://www.sandiego.edu/academics/franciscan-school-of-theology.php
http://www.sandiego.edu/about/facts.php
http://www.sandiego.edu/soles/index.php
http://www.sandiego.edu/soles/index.php


๒๔ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ให้ เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นผู้ น าสั งคมในอนาคต 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บทพ้ืนที่ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ มี
สิ่งก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์จนได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่
งดงามที่สุดในสหรัฐอเมริกา ๑  "Most Beautiful" campus in the 
nation โดยเว็บไซท์ชื่อดัง Bestchoiceschools.com มหาวิทยาลัย
ยังได้รับการจัดล าดับระดับเหรียญทองเรื่องมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดย the Association for the Advancement of 
Sustainability in Higher Education นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง
ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ล า ดั บ โ ด ย  the Institute of International 
Education's Open Doors Report ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจ านวน
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประสบการณ์การศึกษานานาชาติด้วย
อันดับสูงสุดหนึ่งในสามเป็นเวลาห้าปีติดต่อกันในสหรัฐอเมริกา 

๔. ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การ
ปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมี
ข้อตกลง 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคม
ครู ผู้ ส อนภาษาอังกฤษแห่ งประ เทศไทย  (Thailand TESOL 
Organization) ผ่านการประสานงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์             
ด ร .  เ ส า ว ดี  ก ง เพช ร  ซึ่ ง เ ป็ น ก ร รมกา ร  Thailand TESOL 
Organization ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย Thailand 
TESOL Organization ส่งวิทยากรคือ Dr. Sarina Molina อาจารย์
สังกัด the Department of Learning and Teaching, School of 
Leadership and Education Sciences, University of San 
Diego  มาจัดจดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Innovative Teaching 
Methodologies” บุคคลากรนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันที่    
ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องศรีเมืองใหม่ ส านักงาน
อธิการบดี ทั้งนี้คณาจารย์และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
กิจการพิเศษจากคณะศิลปศาสตร์ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรื่องความร่วมมือระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แ ล ะ  School of Leadership and Education Sciences, 
University of San Diego กั บ  Assistant Professor Dr. Sarina 
Molina  และได้ติดต่อประสานงานทางอีเมล์เพ่ือหาแนวทางความ
ร่วมมือเรื่อยมาในกระทั่งน ามาสู่การน าเสนอร่าง MOU เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้ 
 

       หวัข้อ… 



๒๕ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๕. ความร่วมมือที่ วางแผนจะท า

ร่วมกันหรือข้อผูกมัดต่าง ๆ 
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญา 
  School of Leadership and Education Sciences, University 
of San Diego จะส่งนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขา  TESOL, 
Literacy and Culture มาสอนรายวิ ช าภ าษาภาษา อั ง กฤษ              
ณ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตกในภาคการศึกษาที่                   
๒/๒๕๕๘  โดยคณะศิลปศาสตร์จะสนับสนุนงบประมาณค่าที่พัก
และค่าครองชีพขั้นต่ าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ า                           
คณะศิลปศาสตร์  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ
จะตั้งกรรมการร่วมกับ Assistant Professor Dr. Sarina Molina 
เพ่ือควบคุมดูแลการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประสบการณ์การสอนของนักศึกษาจาก University of San Diego 
และต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ School of 
Leadership and Education Sciences, University of San 
Diego คาดหวังให้กิจกรรมความร่วมมือครั้งนี้มีความยั่งยืนในอนาคต 

๖. ความสอดคล้องกับนโยบาย กล
ยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ที่  ๑  สร้ า งบัณฑิตที่ มี คุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง           
มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกท่ีดีและมีความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ 
และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

๗. หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นต้น
เรื่อง 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ School of 
Leadership and Education Sciences, University of San 
Diego 

๘. ระยะ เ วลาที่ มี ผ ลผู กพั นของ
ข้อตกลงความร่วมมือ 

๕ ปี 

๙. ระดับผู้ลงนามของอีกฝ่าย Dr. Nicholas Ladany  
Dean of the School of Leadership and Education Sciences 

๑๐. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย ม.อุบลฯ อธิการบดี  
๑๑. วิธีการลงนาม ลงนามและจัดส่งทางไปรษณีย์ 
๑๒. ระบุ วัน เดือน ปี ที่จะลงนาม ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
 
 

การนี.้.. 

http://www.sandiego.edu/soles/index.php


๒๖ 
 

การนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ USD                     
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เสนอ บันทึกข้อตกลงฯ มาพร้อม
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว และรายละเอียดงบประมาณรับรองนักศึกษา USD ของคณะศิลปศาสตร์  

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติให้จัดท า/ลงนามความร่วมมือฯ กับ USD  
  

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๔.๓  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย 
          อุบลราชธานี กับ Ganesha University of Education  ประเทศอินโดนีเซีย 

     นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์มายัง ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ganesha 
University of Education (GUE) ประเทศอินโดนีเซีย 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษาและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ืออนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ กับ Ganesha University of Education  ประเทศอินโดนีเซีย 
ดังนี้ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่

ติดต่อ 
ชื่อสถาบัน 

Ganesha University of Education  

สถานที่ติดต่อ 

Jalan Udayana No. ๑๑ 

Singaraja, Bali  

Indonesia ๘๑๑๕๑ 

บุคลากรที่ติดต่อ   

Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.  

Rector of Ganesha University of Education 

๒. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ม ห า วิ ท ย า ลั ย  Ganesha University of Education เ ป็ น
มหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่จังหวัด Bali  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
มหาวิทยาลั ย เริ่ มด า เนินการจัดการ เรี ยนการสอนตั้ งแต่ปี                               
ค.ศ. ๑๙๕๕  และได้รับการรับรองสถานะภาพเป็นองค์กรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินโดนีเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๖               
โดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Universitas Pendidikan Ganesha  

    หัวข้อ... 



๒๗ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชื่ อ ย่ อว่ า  Undiksha หรื อ  Ganesha University of Education            
ในภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย 
National Accreditation Agency for Higher Education ของ 
ส า ธ า ร ณ รั ฐ อิ น โ ด นี เ ซี ย  ( แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล  http://www.๔
icu.org/institutions/๓๓๙.htm)  
มหาวิทยาลัย Ganesha University of Education จัดการเรียน
การสอนทั้งทางด้านการศึกษาและด้านอ่ืนๆ โดยแบ่งการบริหารเป็น                      
๗ คณะได้แก่  
๑. Faculty of Language and Arts 
๒. Faculty of Economy and Business 
๓. Faculty of Education Sciences 
๔. Faculty of Mathematics and Natural Sciences 
๕. Faculty of Social Sciences  
๖. Faculty of Sport and Health 
๗. Faculty of Engineering and Vocational 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในคณะวิชาต่างๆ ข้างต้น 
(แหล่งข้อมูล http://pasca.undiksha.ac.id/#) 
 การลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
มหาวิทยาลัย Ganesha University of Education จะส่งเสริมให้
เกิดกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต และเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาวิชาการและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสู่สากล 

๓. จุดแข็ง/จุดเด่น  มหาวิทยาลัย Ganesha University of Education ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษามากเป็น
อันดับที่หนึ่งของจังหวัดบาหลี มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดล าดับ
คุณภาพการศึกษาเป็นอันดับที่ ๒ ของจังหวัดบาหลีและอันดับที่ ๔๔ 
ของสถาบันการศึกษาในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัยมีความ
ร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาทั่วโลก อาทิ University 
of Newcastle, Australia แ ล ะมี นั ก ศึ กษ าแ ล ก เ ปลี่ ย น จ า ก
หลากหลายประเทศ Croatia, Italy, Japan, Poland, Romania, 
Spain, Laos, Netherlands และ Sweden รวมทั้งนักศึกษาจาก
ประเทศไทยด้วย (แหล่งข้อมูล http://undiksha.ac.id/en/) 

    หัวข้อ... 



๒๘ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๔. ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การ

ปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมี
ข้อตกลง 

ด้านความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ เบื้องต้นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีโดย ดร สิรินทร์ทิพย์ บุญมี  ได้เข้าร่วมการประชุม 
Council of Rector of Indonesia State University and CUPT 
Thailand ณ IPB Bogor Indonesia ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘  และ ได้ มี โ อก าส เ ส วน ากั บ  Dr. I Nyoman Jampel  
อธิการบดี Ganesha University of Education และรองอธิการบดี                      
Dr. I Wayan Suarnajaya โ ด ย รอ งอธิ ก า รบดี  มห าวิ ท ย าลั ย
อุบลราชธานี ดร สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ได้เรียนให้ท่านอธิการบดีและ
รองอธิการบดีทราบถึงความประทับใจที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
ต่ออาจารย์  Kadek Ray Sulyantha ซึ่ ง เป็นศิษย์ เก่า Ganesha 
University of Education และปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

a. ด้านความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานีได้รับความอนุเคราะห์จาก Professor Dr Ni Nyoman 
Padmadewi ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มาจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “English Education in Indonesia: Its 
Implementation and Challenges” และเรื่อง “Techniques of 
Teaching English for Young Learners” ณ คณะศิลปศาสตร์  
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับความสนใจจากบุคคลากร
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ
คณาจารย์ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องความร่วมมือ
ระหว่ างระหว่ างมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานีและ Ganesha 
University of Education กั บ  Professor Dr. Ni Nyoman 
Padmadewi และได้ติดต่อประสานงานทางอีเมลกับ Professor                   
Dr. Putu Kerti Nitiasih คณบดี Faculty of Language and Arts, 
Ganesha University of Education และท้ายที่ สุ ดได้บรรลุข้ อ
หารือเบื้องต้นเพ่ือความร่วมมือกับท่านอธิการบดี Dr. I Nyoman 
Jampel เพ่ือหาแนวทางความร่วมมือเรื่อยมาในกระทั่งน ามาสู่การ
น าเสนอร่าง MOU เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและ Ganesha University of Education อย่างเป็น
รูปธรรมในครั้งนี้ 
 

    หัวข้อ... 



๒๙ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๕. ความร่วมมือที่วางแผนจะท าร่วมกัน

หรือข้อผูกมัดต่าง ๆ 
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญา 
 คณะศิลปศาสตร์มีโครงการที่จะส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีไป
โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษามีประสบการณ์การศึกษานานาชาติและสร้างเครือข่าย
มิตรภาพกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในชาติอาเซียน ณ Ganesha 
University of Education ภายในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘  โดย
ใช้งบประมาณโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่ส านักวิเทศสัมพันธ์
จัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙.๕.๑/ว.๑๓๕๐          
ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ในการนี้คณะศิลปศาสตร์คาดหวังให้
กิจกรรมความร่วมมือครั้งนี้น าไปสู่กิจกรรมความร่วมมืออ่ืนๆ ใน
อนาคต 

๖. ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 
ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ ที่  ๑  สร้ า งบัณฑิตที่ มี คุณภาพและสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง            
มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความ
พร้อมเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

๗. หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นต้นเรื่อง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Ganesha 
University of Education, Indonesia 

๘. ระยะเวลาที่มีผลผูกพันของข้อตกลง
ความร่วมมือ 

๔ ปี 

๙. ระดับผู้ลงนามของอีกฝ่าย Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.  
Rector of Ganesha University of Education 

๑๐. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย ม.อุบลฯ อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
๑๑. วิธีการลงนาม ลงนามและจัดส่งทางไปรษณีย์ 
๑๒. ระบุ วัน เดือน ปี ที่จะลงนาม ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

การนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ GUE                       
จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงได้เสนอบันทึก            
ข้อตกลงฯ มาพร้อมประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว   

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท า/ลงนามความร่วมมือฯ กับ GUE  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
      ๔.๔.๔  การพิจารณา... 



๓๐ 
 
   ๔.๔.๔  การพิจารณาแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ 
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ              
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕  และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒                   
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดความต่อเนื่อง  ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกอบกับการ
ประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น ๒  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น  ที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขปรับปรุงแบบการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย  ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการแก้ไขแบบการประเมินตนเองฯ เรียบร้อยแล้ว  
 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา                  
แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. หน้าที่ ๒  ส่วนที่ ๑  หัวตารางช่องที่ ๓  แก้ไขเป็น “ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
สภามหาวิทยาลัย” และหัวตารางช่องที่ ๔  แก้ไขเป็น “ไม่มีความคิดเห็นหรือเหตุผล”   
 ๒. หน้าที่ ๒ ส่วนที่ ๑  ข้อ ๑.๔ และข้อ ๑.๕  เพ่ิมข้อความในช่องไม่มีความคิดเห็นหรือเหตุผล           
ค าว่า “ไม่มีการด าเนินการในปีนี้” 

 ๓. หน้าที่ ๔ ส่วนที่ ๔  เพ่ิมเติมหมายเหตุท้ายตารางบรรทัดสุดท้าย  ค าว่า “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมายถึง  นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชน”  และ “ผู้รับบริการ หมายถึง  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย”  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  แบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือ
ด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการ                     
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอบแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
 
 
 
       
 

                                                         ๔.๔.๕  (ร่าง) ข้อบังคับ... 



๓๑ 
 
 ๔.๔.๕  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ 
  เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
         สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙   

 นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  และแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับที่เหมาะสมกับแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินการ
ออกข้อบังคับและประกาศ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แล้วนั้น 

เพ่ือให้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                   
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม หนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว ๑  ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ            
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                           
๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  มากยิ่งขึ้น   

กองการเจ้าหน้าที่  จึงได้จัดท า  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙                   
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙  และให้เสนอ                       
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. เห็นควรให้แก้ไข ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙  หน้าที่ ๓ 
ข้อ ๙ (๘)  (๘.๑)  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  แก้ไขเป็น “ประเทศซาอุดีอาระเบีย”  

๒. เห็นควรให้แก้ไข หน้าที่ ๓ ข้อ ๙  (๘)  (๘.๑) – (๘.๒) แก้ไขเป็น (ก) (ข) (ค) ..... (ซ)  
 

                ๓. เห็นควร… 



๓๒ 
 

๓. เห็นควรให้เพิ่มเติมค านิยาม  หน้าที่ ๔ ข้อ ๑๑  (๑) – (๓)  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๙  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ 
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว                           
จัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาลงนามต่อไป 
           

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

    ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ (ลับ) 
          เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙ 

           

  ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ (ลับ) 

            

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่                
๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เลิกประชุม... 
 



๓๓ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 
 
 
 

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

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

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 


