
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕  

วันเสาร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกลุ  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร            จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์            เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา                 พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์            อภินันทร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล            อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์            ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยต าแหน่ง 
๙. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร            วีสเพ็ญ  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๐. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์            วัฒนกูล  ประเภทผู้บริหาร 
๑๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน            สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๒. รองศาสตราจารย์วินิช            พรมอารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์            เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. นายชัช            วงศ์สิงห์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส               จิตต์เจริญ 
๑๖. นางอรอนงค์            งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๑๗. นายธีระศักดิ ์            เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     
ผู้ทีไ่ม่มาประชุม 
๑๘. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ       บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๙. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี             วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๐. นายโอภาส             เขียววิชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒๑. นางอรวรรณ             ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
             /๒๒. ประธานสภาอาจารย์… 



๒ 
 
๒๒. ประธานสภาอาจารย์     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารย์สัมมนา   มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๒๓. นายวิโรจน ์       มโนพิโมกษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทผู้บริหาร   
๒๔. นายพิสิทธิ์       กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ประเภทคณาจารย์ประจ า  

   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุทิศ         อินทร์ประสิทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มนูญ         ศรีวิรัตน ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ 
๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนพรรณ         ธาน ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อินทิรา         ซาฮีร ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
๕.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์          แก้วกุลชัย   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพ 

และสิ่งแวดล้อม  
๖.  นางจุฑามาศ          หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๗.  นางสิรินทร์ทิพย์            บุญม ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๘.  นางฉวีวรรณ          ชัยวัฒนา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๙.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นท        แสงเทียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์        ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กนกวรรณ        มโนรมย ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรลือ        คงจันทร์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์ไชยันต์        รชัชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๔. นางสุรีย ์         ธรรมิกบวร  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์        พงษ์รัตน์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๑๖. นายเสวก          บุญกาญจน์  นิติกร โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 
๑๗. นางสาวฐิติยาภรณ ์        บั้งทอง  นิติกร โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 

 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  
จ านวน  ๗  ท่าน ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ       บุญ-หลง   
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  
            /๓. นายโอภาส… 



๓ 
 

๓. นายโอภาส  เขียววิชัย   
๔. นางอรวรรณ   ชยางกูร   
๕. รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร   
๖. นายวิโรจน ์  มโนพิโมกษ์  
๗. นายพสิิทธิ์   กอบบุญ 
    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๒.๑  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี น าเสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้รับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตั้งแต่
วันที่ ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  นั้น 

เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและการจัดวางระบบในด้านต่างๆ ของคณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
อธิการบดีจึงได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  เป็นผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ต่อไปอีก ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘  
พฤศจิกายน ๒๕๕๕  จึงน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕                
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕    

๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕ (วาระเวียน) 
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข    
  

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์   แก้วกุลชัย  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม น าเสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค  
ในการด าเนินการก่อสร้าง โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 /๑. โครงการจ้างเหมา… 



๔ 
 

๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  
สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน 
๑. ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ้าจอม

ก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ผู้รับจ้าง ท าหนังสือขอปรับลดราคาลงอีกให้คงเหลือตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี โดยค่าก่อสร้างคงเหลือทั้งสิ้น ๗๐,๖๒๘,๒๖๒ บาท  
๓. ลงนามสัญญาจ้างในวันศุกร์ที ่๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน 

๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ๘๐ พรรษา 
สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน 
๑. ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ้าจอม

ก่อสร้างสุรินทร์ เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และได้ท าสัญญาจ้ างเมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงินค่าจ้าง ๕,๙๖๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง ๙๐ 
วัน 

๒. โครงการเฟส ๒ งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท เพ่ือเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร (คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕) 

๓. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ๑ หลัง 
สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน 
๑. ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  คือ บริษัทไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น 

จ ากัด ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ยืนยันราคาเดิม คือจ านวนเงิน ๒๕๘,๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

๒. บริษัทฯ ได้ท าหนังสือลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕  ยินดีลดราคาลง ๓,๘๔๑,๔๗๔ บาท 
คงเหลือเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๕๔,๓๕๘,๕๒๖ บาท ซึ่งราคาดังกล่าวอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ 

๓. วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ บริษัทไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น จ ากัด ท าหนังสือขอ
เลื่อนการลงนามในสัญญาจ้างเป็นปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผลอยู่
ระหว่างการท าหนังสือค้ าประกันกับธนาคาร 

๔. ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา    
 

 จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
 
 มติที่ประชุม     รับทราบ  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ให้มหาวิทยาลัยติดตามการด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา อย่างใกลช้ิด เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จนั้น กระชั้นชิดกับการใช้อาคารดังกล่าว
เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

  ๒. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจ้าจอมก่อสร้าง
สุรินทร์ ผู้รับจ้างรายใหม่ กับ บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ผู้รับจ้างรายเดิม  กรณีโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจาก
การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง และส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า 

 

          /๓. ให้รองอธิการบดี… 



๕ 
 

   ๓. ให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  รายงานผลการด าเนินงาน
ก่อสร้างต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

๓.๒  การพิจารณาร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนด 
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. .... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่

ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ได้
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  พ.ศ. ....  และได้มีมติให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แยกค าจ ากัดความของค า
ว่า “ต าแหน่ง” และ “ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร” ตามร่างข้อบังคับ ข้อ ๔  โดยหารือกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย   
และขอค าแนะน าจาก นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดท าประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว  นั้น 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ. ....  ซึ่งได้แยกค าจ ากัดความของค าว่า “ต าแหน่ง” และ “ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร” และโครงการ
จัดตั้งกองกฎหมายได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว   

อนึ่ง  ส าหรับการจัดท าประกาศของมหาวิทยาลัยที่ต้องด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวนั้น
นายโอภาส  เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้กรุณาให้ค าแนะน าและพิจารณา (ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
พ.ศ. ... แล้ว และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. .... โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จะ
ได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพ่ือพิจารณาต่อไป 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตริ่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนด
ระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ....  

 
  มติที่ประชุม     อนุมัติ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

๔.๑.๑.๑  ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มี
การน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

น าเสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ได้เห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(เพ่ิมเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการท่ีมีการน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ได้รับ 

 

   /งบประมาณ… 



๖ 
 
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก/แหล่งเงินทุนอ่ืน จ านวน ๑๒,๑๒๗,๐๓๕.๐๒ บาท เนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีแผนการด าเนิน
โครงการบริการวิชาการ เพิ่มเติม ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวบ่งชี้ที่ 
๕.๓.๑ : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก/แหล่งเงินทุนอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๒๗,๐๓๕.๐๒บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย ที่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก /แหล่งเงินทุนอ่ืน จ านวน 
๑๒,๑๒๗,๐๓๕.๐๒ บาท 
 
                        มติที่ประชุม       อนุมัติ   
   

๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

น าเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ได้เห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ิมเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน 
เนื่องจาก มีแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ในการตกแต่งภายในอาคารกิจกรรมสุขภาพ และเตรียมความพร้อมเพ่ือเปิด 
ให้บริการทางการแพทย์แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินค่าปรับอาจารย์แพทย์ใช้ทุน จ านวน 
๒,๔๒๙,๗๖๙ บาท ที่มหาวิทยาลัยได้รับจากค่าปรับอาจารย์แพทย์ใช้ทุนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จ านวน ๒,๔๒๙,๗๖๙.๔๔ บาท  

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติส าหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบั ติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน โดยใช้เงินค่าปรับอาจารย์แพทย์ใช้ทุน  จ านวน 
๒,๔๒๙,๗๖๙ บาท  โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 

 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
    ๑. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับส่วน
ราชการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีที่ตั้งใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพ่ือการให้บริการทางการแพทย์ในด้านทันตกรรม 
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ประหยัดงบประมาณที่จะลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งนี้ หากได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy 
Loan : DPL) ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ ก็ควรพิจารณาการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ เพื่อหารายได้เพ่ิมเติม   

              /๒. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์… 



๗ 
 
    ๒. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขตรวจสอบอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน
ต่างๆ ที่จะเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในต าแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและความสามารถในการ
แข่งขันกับโรงพยาบาลในพ้ืนที่  
    ๓. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณางบประมาณที่ใช้ในการบริหาร
จัดการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ในอนาคต  
 

                         มติที่ประชุม อนุมัติ  และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
 

๔.๑.๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ 
นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 

น าเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ได้รับทราบผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ด้วยกรอบงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน ๗๔๓,๗๗๒,๒๐๐ บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้ไปพลาง
ก่อน) จ านวน ๒๔๐,๗๙๙,๕๐๐ บาท และเงินรายได้ จ านวน ๕๐๒,๙๗๒,๗๐๐ บาท  ทั้งนี้ ในส่วนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เต็มปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ รวมเท่ากับ ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐ บาท จะต้องปรับปรุงเพ่ิมเติมในแผนงบประมาณรายจ่าย จ านวน 
๓๕๗,๑๔๔,๕๐๐ บาท (อยู่ระหว่างด าเนินการ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้)  

ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนา 
แผน ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณา และตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๕) ดังนี้ 

๑) ผลการด าเนินงาน พบว่า มหาวิทยาลัยก าหนดตัวบ่งชี้การด าเนินงานทั้งหมด 
จ านวน ๔๗ ตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้ที่ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว จ านวน ๗ ตัวบ่งชี้ ในผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ, โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม, ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลผลิต : 
ผลงานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  ซึ่งตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงานได้ 
เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงการรายงานข้อมูลยืนยันล่าสุด ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงการรายงานข้อมูลยืนยันล่าสุด และทุกคณะ/หน่วยงานควรเร่ง
ด าเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า จ านวนงบประมาณที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ เท่ากับ ๒๕๘,๔๙๘,๖๐๒.๖๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๖ ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
(จ านวน ๗๔๓,๗๗๒,๒๐๐ บาท) จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑๗๗,๐๙๓,๘๓๐.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๗๓.๕๔ ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (จ านวน ๒๔๐,๗๙๙,๕๐๐ บาท) และเงินรายได้ จ านวน 
๘๑,๔๐๔,๗๗๑.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๘ ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  

/จากผลการเบิกจ่าย… 



๘ 
 

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
 - ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 

ล่าช้า 
  - กองแผนงานและฝ่ายแผนของคณะ/หน่วยงาน เร่งปรับปรุงยอดงบประมาณ

แผ่นดินตามกรอบที่ได้รับการจัดสรรเต็มปี และทุกคณะ/หน่วยงาน เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ  

 - มีการใช้ระบบ UBUFMIS 
ซึ่งเป็นระบบใหม่ ใน
ระยะเริ่มต้น ผู้ใช้งานยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ 

 - ทุกคณะ/หน่วยงาน เข้าใช้งานระบบ UBUFMIS ให้ครบถ้วนทุกแผนงาน หากมี
ปัญหา หรือข้อสงสัย ให้ประสานกองแผนงาน: ด้านการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย และกองคลัง: ด้านการเบิกจ่าย เพ่ือจะได้ประสานหารือแนวทางการ
แก้ไขกับทีมท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และด าเนินการแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคต่อไป 

 
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยติดตามและ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่บันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน  โดยเกณฑ์พึง
รับ พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ (UBUFMIS) แล้ว และที่ยังมิได้บันทึกข้อมูลในระบบฯ และเร่งรัดให้ คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่
ก าหนด 

 
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับแผนโครงการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์  น าเสนอที่

ประชุมโครงการบริการวิชาการท่ีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนระดับสภาสถาบัน ท า
ให้ไม่สามารถใช้นับเป็นค่าคะแนนโครงการบริการวิชาการของคณะได้ คณะรัฐศาสตร์จึงขอเสนอเพ่ิมเติมแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ตามมติคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับ
มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  ให้คณะ ส านัก และหน่วยงาน พิจารณาน าเสนอ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้บรรจุในแผนการ
บริการวิชาการของคณะ 

คณะรัฐศาสตร์ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการบริการวิชาการ โครงการ 
Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Government งบประมาณสนับสนุนจาก USAID บรรจุใน
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม เพ่ือนับเป็นโครงการบริการวิชาการของคณะ
รัฐศาสตร์ ส าหรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 
 

 /มติที่ประชุม… 



๙ 
 

 มติที่ประชุม       อนุมัติ  ทั้งนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวได้พิจารณาพร้อมกับ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย
เรียบร้อยแล้วในวาระท่ีผ่านมา 

 
๔.๑.๒.๒  การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
น าเสนอท่ีประชุมตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว ๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วน
งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งส่วนงานภายใน ให้พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 

                          มติที่ประชุม   รับทราบ  และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ย้ายระเบียบวาระ
ดังกล่าวไปยังระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ 
  

๔.๑.๒.๓ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ
ปริญญาตรี  ประจ าปีและจ านวนรับบุคคลการศึกษา ๒๕๕๖   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

น าเสนอที่ประชุม  ด้วยงานรับเข้าศึกษา  กองบริการการศึกษา ได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ พิจารณาวิธีการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับ
ปริญญาตรีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่ 
๔/๒๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตวิิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
 

  ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
    ๑. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าโดย
วิธีการรับต่างๆ เพื่อจักได้ปรับวิธีการรับให้เหมาะสมในสาขาวิชาต่างๆ  
    ๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้สามารถสอบผ่านในรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น เพ่ือจักได้
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด  
     ๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดแผนการรับนักศึกษาต่างชาติเชิงรุกให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  
    ๔. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการรับนักศึกษาในกลุ่มต่างๆ ให้มีความเหมาะสม 
ชัดเจน และลดความซ้ าซ้อน เช่น การรับนักศึกษาในกลุ่มที่ ๓ กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะประเภทโควตา 
 

                 /โครงการนักเรียน… 



๑๐ 
 
โครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้น า มีคุณธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นการรับนักศึกษาของ
คณะนิติศาสตร์นั้น อาจไม่สะท้อนต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ และอาจซ้ าซ้อนกับ การรับนักศึกษา
ในกลุ่มที่ ๔ กลุ่มส่งเสริมคนดีมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ประเภทโควตาส่งเสริมนักเรียนผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม หรือ การรับนักศึกษาในกลุ่มที่ ๒ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประเภทโควตาโครงการ
มหาวิทยาลัย โรงเรียนและชุมชน ซึ่งอาจซ้ าซ้อนกับ การรับนักศึกษาในกลุ่มที่ ๔ กลุ่มส่งเสริมคนดีมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม ประเภทโควตาเรียนดีชนบท เป็นต้น อีกทั้ง การรับนักศึกษาประเภทโควตาโครงการพิเศษ นั้น 
ควรก าหนดเป็นกลุ่มใหม่ เนื่องจากการรับนักศึกษาในประเภทดังกล่าวมิได้เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด 
     ๕. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดจุดเน้นในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่างๆ  
 
                         มติที่ประชุม อนุมัติ  และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินงานตา่งๆ ตามข้อเสนอแนะ 

 
๔.๑.๒.๔  แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี    
นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 

น าเสนอที่ประชุม  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ประชุมมีมติให้ กองแผนงานตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนักศึกษาให้มีความถูกต้อง โดยร่วม
ด าเนินการกับคณะวิชา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ร่วมประชุมเพ่ือ
ก าหนดแผนการรับนักศึกษากับทุกคณะเป็นรายคณะ หลังจากนั้นกองแผนงานได้จัดประชุมร่วมกับกองบริการ
การศึกษา เพื่อท าการสรุป วิเคราะห์ แผนการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

จากการสรุปรวบรวมข้อมูลแผนการรับนักศึกษาของคณะวิชาต่างๆ 
สามารถสรุปข้อมูลตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

๑.  สัดส่วนนักศึกษาใหม่ (ทั้งหมดในช่วง ๕ ปี) ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
๑.๑ สัดส่ วนนักศึกษาใหม่   จ าแนกตามกลุ่ มสาขาวิ ชาด้ าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ มีสัดส่วนเท่ากับ ๕๔ : ๔๖ (เป้าหมายเชิงปริมาณในส่วนของการรับ
นักศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ 
– ๒๕๖๕ มีอัตราส่วนเท่ากับ ๔๒ : ๕๘) 

๑.๒ สัดส่วนนักศึกษาใหม่  จ าแนกตามระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรและปริญญาโท : ปริญญาเอก มีสัดส่วนเท่ากับ ๘๔ : ๑๔ : ๒ 

๒.  สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด (ทั้งหมดในช่วง ๕ ปี) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
๒.๑ สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ มีสัดส่วนเท่ากับ ๕๕ : ๔๕ (เป้าหมายเชิงปริมาณในส่วนของการรับ 
นักศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ 
– ๒๕๖๕ มีอัตราส่วนเท่ากับ ๓๕ : ๖๕) 

๒.๒ สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด  จ าแนกตามระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรและปริญญาโท : ปริญญาเอก มีสัดส่วนเท่ากับ ๙๐ : ๙ : ๑ 

๓.  สัดส่วนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทั้งหมดในช่วง ๕ ปี) ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

   /๓.๑ จ านวนผู้ส าเร็จ... 



๑๑ 
 

๓.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ มีสัดส่วนเท่ากับ ๔๙ : ๕๑  

๓.๒ สัดส่วนจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  จ าแนกตามระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรและปริญญาโท : ปริญญาเอก มีสัดส่วนเท่ากับ ๘๕ : ๑๔ : ๑ 

๔.  ด้านการเปิดสาขาวิชาใหม่ 
จากสาขาวิชาที่เปิดท าการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ จ านวน ๑๐๑ สาขาวิชา จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๘ สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรและ
ปริญญาโท ๓๗ สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก ๑๖ สาขาวิชา โดยเป็นสาขาที่เปิดใหม่ท้ังสิ้น ๒๔ สาขาวิชา ดังนี้ 

 

๔.๑ ระดับปริญญาตรี มีสาขาท่ีเปิดใหม่ทั้งสิ้น ๖  สาขาวิชา ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ คณะ สาขาวิชา 
จ านวนการรับนักศึกษา/ป ี

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ รวม 
๑ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐๐ 
๒ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๒๐๐ 
๓ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม ๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๒๐๐ 
๔ ศิลปศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ า

โขง 
๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๖๐ 

๕ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การเกษตร 

๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๒๐ 

๖ เภสัชศาสตร์ วิ ท ย า ก า ร เ ภ สั ช ภั ณ ฑ์  
(ภาคปกต)ิ  

๐ ๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๖๐ 

  วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ภาค
พิเศษ) 

๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๓๐ 

 
๔.๒ ระดับปริญญาโท มีสาขาที่เปิดใหม่ทั้งสิ้น ๑๓  สาขาวิชา ดังนี้ 

 

ล าดับที ่ คณะ สาขาวิชา 
จ านวนการรับนักศึกษา/ป ี

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ รวม 
๑ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารงานก่อสร้าง

และการจัดการระบบ
สาธารณปูโภค 

๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 

๒ วิทยาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๖๐ 
๓ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยว ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
๔ ศิลปศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศึกษา ๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๘๐ 
๕ ศิลปศาสตร์ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 
๖ ศิลปศาสตร์ การพัฒนาสังคม ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 
๗ ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย ๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 
๘ ศิลปศาสตร์ อั ง ก ฤ ษ ใ น ฐ า น ะ

ภาษาสากล 
 

๐ ๐ ๐ ๒๐ ๒๐ ๔๐ 



๑๒ 
 

ล าดับที ่ คณะ สาขาวิชา 
จ านวนการรับนักศึกษา/ป ี

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ รวม 
๙ วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

ชีวภาพทางการแพทย์ ๐ ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๓๐ 

๑๐ เภสัชศาสตร์ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ 
(วทม.) 

๐ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ 

๑๑ เภสัชศาสตร์ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ 
(วสม.) 

๐ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ 

๑๒ เภสัชศาสตร์ เภสัชกรรมปฏิบัติ ๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๖๐ 
๑๓ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ๐ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 

 
๔.๓ ระดับปริญญาเอก มีสาขาที่เปิดใหม่ทั้งสิ้น ๕  สาขาวิชา ดังนี้ 

 

ล าดับที ่ คณะ สาขาวิชา 
จ านวนการรับนักศึกษา/ป ี

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ รวม 
๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข 
ชีวภาพทางการแพทย์ ๐ ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๓๐ 

๒ ศิลปศาสตร์ นวัตกรรมการท่องเที่ยว ๐ ๐ ๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ 
๓ ศิลปศาสตร์ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา ๐ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ 
๔ ศิลปศาสตร์ การพัฒนาสังคม ๐ ๐ ๐ ๐ ๕ ๕ 
๕ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ๐ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ 

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้ความความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ดังกล่าวเพ่ือ
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในล าดับต่อไป 
 

  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตแิผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

ทีป่ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง  โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้ 
   ๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และภาวการณ์ของโลก เช่น สาขาวิชาโลกศาสตร์ เป็นต้น 
   ๒. ให้มหาวิทยาลัยศึกษาเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับผลการรับนักศึกษา โดยศึกษา
จากผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา เพ่ือการก าหนดแผนการรับให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้เรียนและศักยภาพในการรับนักศึกษา 
   ๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอัตราก าลังและสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 
   ๔. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาชะลอการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพ่ิมจ านวนการรับ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยอาจพิจารณาปรั บ
แผนการรับนักศึกษาในช่วงปลายแผนฯ 

            /มติที่ประชุม… 



๑๓ 
 

มติที่ประชุม       เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ 
 

๔.๑.๒.๕  แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน

น าเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕ ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕  เพ่ือก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  ระดับมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่อาวุโส 
ระดับมหาวิทยาลัย ได้ผ่านการพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง จัดล าดับ พิจารณาแผนการบริหารความ
เสี่ยง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่อาวุโส  

แนวทางการด าเนินงานในด้านแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ซึ่งมีการด าเนินการประเมิน วิเคราะห์  จัดล าดับความเสี่ยง  การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง   ซึ่ง
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในได้ก าหนดไว้ในหัวข้อที่ ๗.๔ ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยน าระบบบริหารความเสี่ยง
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผนที่ก าหนด สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติส าหรับประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติที่ประชุม    อนุมัติแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ และมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่
เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงฯ ที่ก าหนดไว้ 
 

๔.๑.๒.๖  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
นายธีระศักดิ์  เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน  

น าเสนอที่ประชุม ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน  ก าหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการด าเนินงานตัว
บ่งชี้กลยุทธ์มหาวิทยาลัยเสนอต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง กองแผนงานจึงได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้คณะ/ส านัก และงานส่งเสริมงานวิจัยฯ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๔  และกองแผนงานได้น าเสนอผลการด าเนินงานดังกล่าวในที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๕ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้กองแผนงาน
ตรวจสอบการก าหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและศักยภาพของหน่วยงาน และเพ่ิมเติมบท
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่อไปที่ บัดนี้การประเมินการด าเนินการตามบ่งชี้ต่างๆ ได้ 

 

    /ด าเนินการ… 



๑๔ 
 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ให้มหาวิทยาลัยระบุรายละเอียดของตัวชี้ วัดคุณภาพของบัณฑิตที่ เป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตัวชี้วัดร้อยละของจ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ ว่ามีผลการด าเนินงานในด้านใดที่มี
ที่มีค่าคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อจักได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต และส่งเสริมให้
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อได้รับการประกาศเกียรติคุณให้มีความเหมาะสมต่อไป 

๒. ให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก น าตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อไปก าหนด
แผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพื่อจักได้น าส่งผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป 

 

๔.๑.๒.๗  การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายใน  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย์ น าเสนอที่ประชุม การจัดท าโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการ
แบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีทั้งท่ีเป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน  
โดยหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ส่วนหน่วยงาน
ที่เป็นส่วนงานภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๐ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือให้มีคุณภาพทางวิชาการ การประหยัดงบประมาณ การลดความซ้ าซ้อน และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นส าคัญ ตลอดจนเพ่ือให้มีแนวทางและแบบแผนการด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะการด าเนินงานของส่วนงาน และเป็นที่เข้าใจได้
โดยทั่วไปในมหาวิทยาลัย  

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วน
งานภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม  มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานที่สามารถบูรณาการการท างานของ
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการด าเนินงานในลักษณะเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการบริหารของส่วนงานภายในบางหน่วยงานที่อาจ
ต้องมีการด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการหรือคณะท างานหรือกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การ
ด าเนินงานสอดรับกับความต้องการการพัฒนา เช่น งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้ งหน่วยงานที่ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อการให้ข่าวสารที่มีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 

๔. ใหม้หาวิทยาลัยแก้ไขการให้ค าจ ากัดความของค าว่า “กลุ่มวิชา” และ “สาขาวิชา”  
  /๕. ใหม้หาวิทยาลัย… 



๑๕ 
 

๕. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงาน
วิสาหกิจ เพื่อสามารถรับงานหรือให้บริการกับหน่วยงานภายนอกได้ ซึ่ง จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจักต้องมีความคล่องตัว ทั้งในระเบียบและรูปแบบการ
บริหารงานและสามารถมีการแข่งขันได้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ 

๖. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในคณะวิชาต่างๆ ที่เป็นศูนย์ วิจัยและ
บริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ท าให้คณะวิชาต่างๆ ด าเนินงานได้ตามพันธกิจหลัก 

๗. กรณี สาขาวิชาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนงานภายในคณะบริหาร
ศาสตร์นั้น ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณาการด าเนินงานของสาขาวิชาดังกล่าว 
เนื่องจาก เป็นสาขาวิชาที่ไม่มีการเปิดรับนักศึกษามาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีการศึกษา ประกอบกับที่
ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการปิดหลักสูตรดังกล่าว 

๘. ใหม้หาวิทยาลัยพิจารณาผลกระทบในด้านอัตราก าลังและงบประมาณที่จะเกิดจากการ
จัดตั้งส่วนงานภายในต่างๆ นี้ด้วย 

 

ทั้งนี้  เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งต่อไป 

 
๔.๑.๒.๘  กรอบอัตราก าลัง ๔ ปี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

มนุษย์  น าเสนอที่ประชุม  ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗  
มาตรา ๒๐ ก าหนดไว้ว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง  อันดับเงินเดือนของต าแหน่ง และจ านวน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ซึ่งการก าหนดดังกล่าวให้ก าหนดคราวละสี่ปี  โดยต้องค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ  ความไม่ซ้ าซ้อน  ความประหยัด  และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ. 
ก าหนด”  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรา ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา” และค าว่า “สภาสถาบันอุดมศึกษา” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการ  
จ้างตามสัญญาจ้างให้ท างานในสถาบันอุดมศึกษา  โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน  
หรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา” ดังนั้น  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.บ.) เป็นผู้ด าเนินการตามนัยของมาตรา ๒๐ ดังกล่าว  โดยการ
ก าหนดกรอบอัตราก าลังของมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมระบบบุคลากรที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในทุกระบบ 

ดังนั้น  การจัดท ากรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘ จึงมีขอบเขตครอบคลุมกรอบอัตราทุกระบบในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ ระบบข้า ราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างประจ า และระบบลูกจ้างชั่วคราว 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตราก าลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 

 

         /มติที่ประชุม... 



๑๖ 
 

มติที่ประชุม       มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลจ านวนบุคลากร
สายวิชาการที่ต้องการเพิ่มในระยะ ๔ ปี อีกครั้ง โดยพิจารณาภาระงานที่ครอบคลุมทั้งจากการจัดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา และภาระงานด้านการวิจัย เป็นต้น จากนั้นจึงประสานกับคณะวิชาต่างๆ เพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้ง 

 
๔.๑.๒.๙  ขอปรับแผนงบประมาณงานวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม  
น าเสนอท่ีประชุม  ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและระบบ
วิจัยของมหาวิทยาลัยในลักษณะการร่วมทุน ดังนี้ 

๑. สัญญาความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ฝ่าย
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ศูนย์ประสานนักวิชาการ) เป็นระยะเวลา ๓ ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖  โดยแต่ละฝ่ายจะ
สนับสนุนทุนฝ่ายละ ๕๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี  วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือการสร้างนักวิชาการให้
ท างานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

๒.  สัญญาความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  ฝ่ายสังคม
และชุมชนเป็นระยะเวลา ๒ ปี  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖   โดยแต่ละฝ่ายจะสนับสนุนฝ่ายละ ๑,๐๐๐,๐๐๐  
บาทต่อปี  วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือการสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนพัฒนาระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

๓. สัญญาความร่วมมือกับส านักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย  ฝ่ายงานวิจัย
เพ่ือท้องถิ่น (ศูนย์ประสนชุมชน)  และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นสัญญาความร่วมมือปีต่อปี  โดย
แต่ละฝ่ายจะสนับสนุนตามงบประมาณงานวิจัยของแต่ละโครงการ ฝ่าย ๑ ใน ๓  ของงบประมาณการวิจัย (โครงการ
ละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๔ โครงการ) วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือการท างานวิจัยร่วมกับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ 

จากบันทึกความร่วมมือทั้ง ๓ ฉบับ  มีการจัดสรรเงินเพ่ีอสมทบการ
ด าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือไว้  จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ท าให้ยังขาดเงินเพ่ือสมทบการด าเนินงาน  จ านวน
รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท  จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการใช้เงินสนับสนุนการวิจัย  จากกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการด าเนินงานตามข้อตกลง  ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ในส่วน
ของงานวิจัยเพ่ือสมทบทุนในการด าเนินงานวิจัยตามบันทึกความร่วมมือ  และให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของ
งานวิจัยเพื่อสมทบทุนในการด าเนินงานวิจัย  ตามบันทึกความร่วมมือ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ       
 
 
 
 

/๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา... 



๑๗ 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
๔.๒.๑  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี

ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) และคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่  ได้ตรวจสอบและรับรอง
การส าเร็จการศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๗ คน โดยจ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 

 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) จ านวน ๓ คน 

๒. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง)   จ านวน ๔ คน 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๗ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
    

๔.๒.๒  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุม ด้วยงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ได้ตรวจสอบและรับรอง การส าเร็จการศึกษาผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๑,๑๕๕ คน  โดยจ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๕๙ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เคมี      จ านวน ๒๓ คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน   ๖ คน 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์     จ านวน   ๙ คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  จ านวน   ๖ คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
- วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม    จ านวน ๑๓ คน 

                                         - วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   จ านวน   ๒ คน 
 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๖๙ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์        
- วิชาเอกพืชไร่      จ านวน ๑๔ คน 
- วิชาเอกพืชสวน     จ านวน   ๔ คน 
 

         /- วิชาเอกสัตวศาสตร์… 



๑๘ 
 

- วิชาเอกสัตวศาสตร์     จ านวน    ๖ คน 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร     จ านวน ๒๖ คน 
- สาขาวิชา  ประมง      จ านวน   ๗ คน 
- สาขาวิชา  พืชไร่      จ านวน    ๕ คน 
- สาขาวิชา  พืชสวน      จ านวน    ๓ คน 
- สาขาวิชา  สัตวศาสตร์      จ านวน    ๔ คน  
 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๒๗ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จ านวน   ๒๗ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล     จ านวน   ๑๖ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า    จ านวน   ๑๑ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    จ านวน   ๑๑ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ     จ านวน   ๖๒ คน 
 

๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๖๓ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การท่องเที่ยว      จ านวน   ๑๓ คน 
- สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม    จ านวน      ๙ คน 
- สาขาวิชา  นิเทศศาสตร์     จ านวน   ๑๐ คน 
- สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์    จ านวน      ๓ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาจีน     จ านวน      ๑ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น     จ านวน      ๑ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร    จ านวน      ๕ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จ านวน   ๑๗ คน 
- สาขาวิชา  ศิลปะการแสดง    จ านวน     ๔ คน 
 

๕. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๙๖ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์  
- เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ      จ านวน   ๗๓ คน 
- เฉพาะเภสัชภัณฑ์       จ านวน   ๒๓ คน   

 

๖. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๔๖๖ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การเงินและการธนาคาร    จ านวน    ๙๗ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด     จ านวน   ๕๕ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป     จ านวน    ๙๒ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ    จ านวน   ๑๒ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  จ านวน     ๑ คน 
 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
- สาขาวิชา  การบัญชี      จ านวน ๑๓๒ คน 
- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  จ านวน    ๖๓ คน 
- สาขาวิชา  เศรษฐกิจพอเพียง    จ านวน   ๑๔ คน 

      /๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข … 



๑๙ 
 

๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๗๓ คน  จ าแนกตาม
สาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  แพทยศาสตร์      จ านวน  ๔๖ คน 
- สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์    
- วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม    จ านวน  ๑๗ คน 
- วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน    จ านวน  ๑๐ คน 

 

๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้
ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การออแบบผลิตภัณฑ์     จ านวน    ๒ คน 
 

๙. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๓๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  นิติศาสตร์      จ านวน  ๓๒ คน 
 

๑๐. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๑๖๘ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การปกครอง      จ านวน  ๖๘ คน 
- สาขาวิชา  การปกครองท้องถิ่น    จ านวน    ๔ คน 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์     
- วิชาเอกการบริหารองค์การ    จ านวน  ๕๗ คน 
- วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น    จ านวน  ๓๙ คน 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว ในคราว 
ประชุมครัง้ที่ ๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม 

 

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔  จ านวน ๑,๑๕๕  คน 
 

มติที่ประชุม       อนุมัติ 
   

๔.๒.๓  การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที ่๑๐) 

นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุม ด้วยงาน
ทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๒ คน โดยคณะต้น
สังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ และคราวประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ให้ความเห็นชอบการส าเร็จ
การศึกษา จ านวน ๒๒ คน ดังนี้ 
 
 

                 /ระดับปริญญาโท... 



๒๐ 
 

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒๐  คน  
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑๓  คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน  ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน ๑๒ คน 
 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน  ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน  ๒  คน 
 

๓. คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จ านวน  ๑  คน 
 

๔. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จ านวน  ๒  คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้
ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การออกแบบผลิตภัณฑ์   จ านวน  ๒  คน 

 

ระดับปริญญาเอก   จ านวน  ๒  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์     จ านวน  ๑  คน 

๒. คณะรัฐศาสตร์   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน  ๑  คน 
 

หลักการแนวคิด 
๑. การส าเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
หมวดที่ ๙  การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และ
คุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมี
มติรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐) จ านวน ๒๒ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๒๐ คน ระดับปริญญาเอก 
จ านวน  ๒  คน   
 

มติที่ประชุม       อนุมัติ  และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบแนว
ทางการด าเนินงานในการอนุมัติปริญญาให้อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 

/๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา… 



๒๑ 
 

๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
๔.๓.๑  การขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕    

สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 

ประชุม ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๖ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ถึง
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแล้ว
จ านวน ๔๗ คน จากทั้งหมด ๕๐ คน และคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ อีกจ านวน ๓ คน 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ เกณฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ .ศ. ๒๕๕๕ (Medical 
Competency Assessment Criteria for National License ๒๐๑๒) และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่ก าหนดเพ่ิมเติมโดยหลักสูตรฯ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ มีข้อตกลงความร่วมมือ 
ในการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบทระหว่างวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับกระทรวง
สาธารณสุข และข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้น
คลินิกกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๕๓ หน่วยกิต มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๙ คน ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๓๖๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๘ ตัวบ่งชี้  การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตหิลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

๔.๓.๒  การขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 

ประชุม คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ใน
ระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีนักศึกษาที่รับเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๘๔ คน ๙๔ คน และ ๙๖ คน ตามล าดับ และมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๙๘ คน ๑๑๙ คน และ ๑๐๑ คน ตามล าดับ  

/วัตถุประสงค์… 



๒๒ 
 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม-ลดรายวิชา เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ  ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ตาม
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญาในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  มีข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยเริ่มรับนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๖ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา จ านวน
หน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๒๔ หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๘๘ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด จ านวน ๖ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๒๐ คน/ปี (ภาคปกติ ๙๖ คน ภาคพิเศษ ๒๔ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๓๒,๕๘๔ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการ
ด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

มติที่ประชุม        อนุมัติ 
 

๔.๓.๓  การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุม คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรนี้ได้ชะลอการรับนักศึกษา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะจึงได้ท าการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้ง โดยวัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. ๒๕๕๐  เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นป ี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวด 

     /วิชาเฉพาะ… 



๒๓ 
 
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต  แผน ข ประกอบด้วย หมวด
วิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และหมวดการค้นคว้าอิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๕ คน/ปี 
(แผน ก แบบ ก๒  ๕ คน แผน ข ๑๐ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๖๖,๐๐๐ 
บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารบริการ 
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

๔.๓.๔  การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชเคมีและ 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะเภสัชศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุม คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร  ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปีการศึกษาละ ๑ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไม่มีผู้เข้าศึกษา  มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๑ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร    พ.ศ. 
๒๕๕๕  เพ่ือปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม-ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๑ และแบบ ก๒ 
จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรจ านวน  ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ ประกอบด้วย หมวด 
วิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน  ๑๘  หน่วยกิต และ
หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ ๒ คน แผน ก แบบ ก๒ ๓ คน) 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๑๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ การประเมิน
และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   

 

            /มติที่ประชุม...      



๒๔ 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

๔.๓.๕  การขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และ 
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุม  คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรปี
การศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน ๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไม่มีผู้เข้าศึกษา มีผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๓  จ านวน ๑ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา  เพ่ิม-ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐  เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๑ และแบบ ก๒ 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจ านวน ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ ประกอบด้วย หมวด
วิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต และ
หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ ๒ คน แผน ก แบบ ก๒ ๓ คน)  
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๑๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

๔.๓.๖  การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ 
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุม คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร  ปีการศึกษา 
๒๕๕๒  จ านวน ๔๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๓๒ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๓๓ คน มีผู้ส าเร็จ 

 
/การศึกษาตามหลักสูตร… 



๒๕ 
 
การศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน ๑๘ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๔๔ คน และปีการศึกษา 
๒๕๕๔ จ านวน ๒๙ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้  คณะศิลปศาสตร์ ได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
๑๓๙ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
จ านวน ๗ คน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๗,๔๒๖ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัว
บ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
 

มติที่ประชุม        อนุมัติ 
 
๔.๓.๗  การขออนุมัติหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้จัดท านโยบาย
การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตไทยมีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้
ในคริสต์ศตวรรษที ่๒๑ มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความเป็นเลิศที่หลากหลายเพ่ือสนอง
ความต้องการตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา มีความพร้อมในการท างานภายใต้สถานการณ์อนาคต และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคต  และมีขีดความสามารถในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ  ที่ต้องการ “คนพร้อมท างาน Ready to work” ได้แก่ มีความรู้และการปฏิบัติรอบตัว มีทักษะ
ภาษาอังกฤษที่สามารถท าความเข้าใจและสรุปประเด็นได้ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา มี
ทัศนคติในการพัฒนาตนเอง มีทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ และคุณภาพบัณฑิตยุคใหม่ที่มีลักษณะความเป็น
พลเมือง ได้แก่ สนใจและติดตามความเป็นไปของสังคม มีจิตสาธารณะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การ
พร้อมปฏิบัติตนตามกฎหมาย เคารพผู้อ่ืนและความหลากหลาย ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และการยึดประโยชน์ส่วนรวม    

ดังนั้น ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประเทศจึง
ต้องการบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงขึ้นกว่าในอดีต (Highly Qualification Talent) โดยก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ในด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกอุปนิสัย ดังนี้ 

ด้านความรู้ บัณฑิตควรมีหลักคิดทางวิชาการ มีความรู้ปฏิบัติ มีความรู้รอบ สามารถ
ประยุกต์ความรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ 

 

   /ด้านทักษะ… 



๒๖ 
 

ด้านทักษะ บัณฑิตควรมีทักษะต่าง ๆ ได้แก่ทักษะการคิด  การด ารงชีวิตภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม (Adaptability Skill) การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ การสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้ผ่านสื่อ การเป็นผู้ประกอบการ การท างานร่วมกับผู้ อ่ืนหรือกับผู้คนต่างวัฒนธรรม การเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง การรักษาสุขภาพ  

ด้านบุคลิก อุปนิสัย  ได้แก่มีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไต ยที่มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ความเป็นพลเมืองโลก มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพ้ืนฐานจิตใจ พ่ึงตนเองได้ 
และมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีนิสัยใฝ่คุณภาพ  

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้จัดท าข้อเสนอเพ่ือเป็น
นโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการปรับกระบวนทัศน์การผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ ระบบขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เป็นองค์รวม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะมีผลท าให้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลง พัฒนา 
ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว  และวิชาศึกษาทั่วไป จึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น        

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๒ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๘ 
ก.พ. ๒๕๕๓  และคณะตา่งๆ ได้น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ในการปรับปรุง
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
โดยก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน   

รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดนี้ เป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในอนาคต เพื่อใช้กับทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรปกติภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่าง ๆ นี้ จะพิจารณาและประสานกับผู้สอน ว่ารายวิชาใดที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนส าหรับหลักสูตรพิเศษดังกล่าว 

การปรับปรุงนี้ มีการเปิดรายวิชาใหม่ จ านวน ๑๓ รายวิชา รวมมีรายวิชาทั้งสิ้น ๔๙ 
รายวิชา โดยมีเนื้อหาเน้นด้านภาษาส าหรับหลักสูตรนานาชาติ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาเซียนในแง่มุมต่างๆ ดังนี้ 

กลุ่มภาษา  เปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ๒ รายวิชา ส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรพิเศษ อื่น ๆ  

๑๔๒๑ ๑๐๘  ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ๑ (Intensive English I) ๖(๓-๖-๙) 
๑๔๒๑ ๑๐๙  ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ๒ (Intensive English II) ๖(๓-๖-๙) 

 

กลุ่มมนุษยศาสตร์  เปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ๔ รายวิชา 
๑๔๓๒ ๑๐๐ มนุษย์กับอารยธรรม  (Man and Civilization)  ๓(๓-๐-๖) 
๑๔๓๒ ๑๐๒ วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)    ๓(๓-๐-๖) 
๑๔๓๒ ๑๐๓ วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)               ๓(๓-๐-๖) 
๑๔๔๙ ๑๐๐ มนุษย์กับการท่องเที่ยว  (Human and Tourism)  ๓(๓-๐-๖) 

 

กลุ่มสังคมศาสตร์  เปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ๗ รายวิชา 
๑๔๕๑ ๑๐๔  ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย    ๓(๓-๐-๖) 

(Contemporary ASEAN Community) 
 

             /๑๔๔๗ ๑๐๓  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ… 



๒๗ 
 

๑๔๔๗ ๑๐๓  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ      ๓(๓-๐-๖) 
(Media and Information Literacy) 

๑๗๐๖ ๑๐๒  สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในชีวิตยุคใหม่   ๓(๓-๐-๖) 
(Information for Communication in Modern Life) 

๒๓๐๐ ๑๑๑  สันติวิธีในสังคม (Peaceful in Society)   ๓(๓-๐-๖) 
๒๓๐๐ ๑๑๒  การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย    ๓(๓-๐-๖) 

(Public Administration and Thai Society) 
๒๓๐๐ ๑๑๓  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน   ๓(๓-๐-๖) 

 (Thai – ASEAN Relations)  
๒๓๐๐ ๑๑๔  พลเมืองศึกษา (Civic Education)   ๓(๓-๐-๖) 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 
๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕ ให้ปรับปรุงแก้ไขการพิสูจน์อักษร ปรับการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เพ่ิมข้อความอธิบายกลุ่มภาษาอังกฤษในรายวิชาที่เปิดใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตรวจสอบการเขียนชื่อรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาและการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้สมบูรณ์ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ให้พิจารณาเปิดรายวิชาหรือ
เพ่ิมเนื้อหา  ด้านโลกศาสตร์ (Earth Science) เพ่ือให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ สภาพอาการ
ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อมนุษย์ และเปิดสอนในปีต่อไป   
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ือเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป   
   

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 
๔.๓.๘  การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อม หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุม คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากคณะได้แยกหลักสูตรเป็น 
๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๔ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๔ โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส าหรับหลักสูตรเดิมคณะได้ด าเนินการชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ แล้ว ซึ่งปัจจุบันยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร ๒๖๒ คน  

งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น 

/นักศึกษาในหลักสูตร… 



๒๘ 
 

นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษาต่อไปอีก 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

๔.๓.๙  การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุม  คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ปัจจุบัน ยังมีนักศึกษาคง
ค้างในหลักสูตร ๕ คน 

งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษา
ต่อไปอีก  
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณา
การศาสตร ์หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

๔.๓.๑๐ การขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอ

ที่ประชุม  คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ หลักสูตร
ใหม ่พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ง
ที่ ๒/๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เกณฑ์การประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ปัจจุบัน ยังมีนักศึกษาคงค้างใน
หลักสูตร ๒๑ คน 
 

/งานพัฒนาหลักสูตร... 



๒๙ 
 

งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษา
ต่อไปอีก 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 
๔.๓.๑๑ การขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘  สังกัดคณะรัฐศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่

ประชุม  คณะรัฐศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม ่พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐  เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ปัจจุบัน ยังมีนักศึกษาคง
ค้างในหลักสูตร ๑๖ คน 

งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษา
ต่อไปอีก  
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 
มติที่ประชุม     อนุมัติ 

 
๔.๓.๑๒  การขออนุมัติหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 

 อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ 
 การออกแบบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   

น าเสนอที่ประชุม  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีจ านวนนักศึกษา 

/ในหลักสูตร... 



๓๐ 
 
ในหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๕๒  จ านวน ๔๓ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๗๕ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
จ านวน ๕๕ คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวน ๒๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน 
๒๗ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวน ๑๑ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  
๑๓๕ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
จ านวน ๙ คน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๓๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัว
บ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ 
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติที่ประชุม     อนุมัติ 

 
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน                    

๔.๔.๑  ขอแนวทางการด าเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษ) 
รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์  น าเสนอที่ประชุม ในการ

ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษกับกรม 
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีมติให้คณะรัฐศาสตร์ส่ง
เรื่องให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนดแนวทางก่อน ว่าเห็นสมควรให้มีการด าเนินงานในหลักสูตรดังกล่าวต่อไปอยู่
หรือไม ่

ตามที่คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ โดยครบก าหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน ๔ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

ในการนี้  คณะรัฐศาสตร์  ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้คณะรัฐศาสตร์ส่งเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด
แนวทางก่อน ว่าเห็นสมควรให้มีการด าเนินงานในหลักสูตรดังกล่าวต่อไปอยู่หรือไม่ ในระหว่างนี้ คณะรัฐศาสตร์ได้จัด 

 
   /ประชุมหารือ… 



๓๑ 
 
ประชุมหารือเก่ียวกับปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมาของหลักสูตร และได้พยายามคิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ 
(ก) ด้านการบริหารงบประมาณ (ข) ด้านเนื้อหา (ค) ด้านการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา และอ่ืนๆ เพ่ือรอแนวทางจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าเห็นควร (๑) ปิดหลักสูตร หรือ (๒) ปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จักได้ด าเนินการในส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 
   

มติที่ประชุม อนุมัติ ในหลักการเบื้องต้น โดยให้คณะรัฐศาสตร์ เสนอหลักสูตรต่อ 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
๔.๔.๒  ทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ   มะโนรมย์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์  น าเสนอที่
ประชุม  คณะศิลปะศาสตร์มีอาจารย์ประจ า จ านวน ๑๒๑ คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๖๑  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๙ แบ่งเป็นอาจารย์ที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ 
ปี ขึ้นไป จ านวน ๘ คน อายุ ๔๐ - ๔๕ ปี จ านวน ๑๒ คน อาจารย์ที่มีอายุต่ ากว่า ๔๐ ปี จ านวน ๔๔ คน ซึ่งสัดส่วน
ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกยังอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ าของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนให้
อาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกจึงควรจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ในระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ จ านวนทั้งหมด ๑๖ ทุน  

การส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชองคณะศิลปศาสตร์ให้มี
คุณภาพ และสนองตอบความต้องการในการพัฒนาประเทศ  โดยทุนการศึกษาจ านวน ๑๖ ทุน แบ่งเป็นปีละ ๔ ทุน 
โดยจ าแนกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วยทุนการศึกษาบางส่วนหลักสูตรปกติ ปีละสองทุน  ทุนการศึกษาบางส่วน
หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ ปีละหนึ่งทุน  และทุนการศึกษาบางส่วนส าหรับอาจารย์อาวุโส (อายุ ๔๐-๔๕ 
ปี) ปีละหนึ่งทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์  ทุนการศึกษาจะเป็นค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงต่อคนต่อปีการศึกษา ไม่
เกินจ านวนเงินที่ก าหนด  และค่าหนังสือเหมาจ่าย ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ ปี  ซึ่งผู้รับทุนสามารถขอขยายเวลา
รับทุนเพ่ิมได้ไม่เกินสองภาคการศึกษา และจะได้รับเพียงค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงเท่านั้น  เมื่อส าเร็จการศึกษา 
ผู้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานในคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ผู้รับ
ทุนได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา  หรือชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับคืนแก่คณะศิลปศาสตร์  พร้อมทั้งช าระเป็นเบี้ยปรับ
อีกสองเท่าของเงินทุน 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะ 
ศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
             /๔.๔.๓  ขออนุมัติลงนาม… 



๓๒ 
 

๔.๔.๓  ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperative Agreement) กับ  
Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne  

     Business School ประเทศ Australia 
นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุม ตามที่ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ได้รับการเสนอความร่วมมือจาก Asia Pacific Impact Leadership 
Centre of Melbourne Business School, University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (เอกสาร
ประกอบการประชุม ๑) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี  ได้น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ (เอกสาร
ประกอบการประชุม ๒) ให้งานวิเทศสัมพันธ์ ประสานวิทยาเขตมุกดาหาร เพ่ือเพ่ิมเติมรายละเอียดแผนการจัดท า
ข้อตกลงฯ และพิจารณาปรับรูปแบบข้อตกลงฯ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และขอให้พิจารณาตรวจสอบผู้มีอ านาจ
ลงนาม และการใช้ค านิยามระหว่าง Cooperative Agreement กับ Memorandum of Understanding แล้วจึง
น าเข้าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ลงนามเป็นล าดับต่อไป  

งานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้ประสานไปยัง อาจารย์กุลภา โภคสวัสดิ์  ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังกล่าว เพื่อด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งนี้  
วิทยาเขตมุกดาหารได้ท าหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท าข้อตกลงฯ กับ Melbourne Business School (MBS) 
(เอกสารประกอบการประชุม ๓) กล่าวคือ MBS มีระบบการบริหารจัดการแบบการกระจายอ านาจ ดังนั้น คณบดี 
หรือ รองคณบดีผู้ ได้รับมอบอ านาจ สามารถลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฯ ได้  และการนิยามศัพท์ 
Memorandum of Understanding (MOU) ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอร่างแบบไปให้นั้น ควรปรับให้
เป็น Cooperative Agreement โดย MBS ให้นิยามค าว่า  Memorandum of Understanding เป็นความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนในระดับเดียวกัน คือ ปริญญาโท และปริญญาเอก และยังต้องมีการจั ดการเรียนการสอน
ร่วมกันโดยอาจารย์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งระดับความร่วมมือที่เสนอมาให้นั้น ไม่เข้าข่าย MOU  

ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความใน
ข้อตกลงฯ (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๔ และ ๕) แล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ 
การท าข้อตกลงในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยโดยหากจะมีการด าเนินการใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าวจาก
ทั้ง ๒ ฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว เพ่ืองาน
วิเทศสัมพันธ์จักได้ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
มติที่ประชุม อนุมัติ 

 
๔.๔.๔  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการก าหนดระดับต าแหน่ง และ

การแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทท่ัวไป ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. .... 

 

    เนื่องจากระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีจ ากัด  ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  จึงขอน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

 
      /๔.๔.๕  (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



๓๓ 
 

๔.๔.๕  (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา  ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม น าเสนอที่

ประชุม ด้วย กลุ่มบริษัท พรรณธิอร มีความประสงค์ในการสนับสนุนงบประมาณ ให้กับคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และ
นักศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป จึงให้ความเห็นชอบใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร  

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย   จึงขอน าเรียน (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ
กลุ่มบริษัทพรรณธิอร 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มบริษัทพรรณธิอร 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

๔.๔.๖  ขออนุมัติลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) กับ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT) 
นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุม ตามที่ 

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ได้ประสานมายังงานวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือเสนอร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) เพ่ือพิจารณาตามขั้นตอน
ก่อนลงนาม 

งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความในบันทึก
ข้อตกลง (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ และ ๒) แล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การ
ท าบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงาน ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ AIT ในการด าเนินการเกี่ยวกับการรับทุนการวิจัยของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ 
MPower-CPWF Research Fellowships Program on Water Governance in the Mekong Region ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนจาก CPWF และ Aus AID จ านวนทั้งสิ้น ๒๙๕,๓๙๖ ดอลล่าร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 
๙,๓๐๒,๐๒๐.๐๔ บาท ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ๓๑.๔๙ บาทต่อดอลล่าร์ออสเตรเลีย) 

งานวิเทศสัมพันธ์ จึงน าเสนอเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และที่ประชุมฯ ได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการแล้ว 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of 
Agreement) กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT) 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
/๔.๔.๗  การจัดหารถบัสโดยสาร... 



๓๔ 
 

๔.๔.๗  การจัดหารถบัสโดยสารเพื่อเป็นรถสวัสดิการ รับ – ส่ง บุคลากร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  น าเสนอ

ที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ได้
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นในการจัดหารถบัสโดยสาร เพ่ือทดแทนการใช้งานของรถบัสโดยสารคันเดิม ส าหรับเป็น
รถสวัสดิการ รับ – ส่ง บุคลากร เป็นเงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่คงเหลือ
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๒๓ ที่นั่ง คันเดิมมีอายุการใช้งาน ๑๕ปี ได้
จัดเป็นรถสวัสดิการ รับ – ส่ง บุคลากร และนักเรียนที่เป็นบุตรของบุคลากรที่พักอาศัยในแฟลตที่พักของ
มหาวิทยาลัย ระยะทางวิ่งใช้งานประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อวัน ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และให้บริการคณะหน่วยงาน
ต่างๆ ทีข่อใช้รถในวันหยุดราชการ จากการใช้งานที่ผ่านมา หากเข้าตรวจเช็คซ่อมบ ารุงหรือช ารุดฉุกเฉินระหว่างการ
ใช้งาน จะไม่มีรถคันอ่ืนมาสับเปลี่ยนได้ และหากเกิดการช ารุดระหว่างการใช้งาน อาจน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งในด้าน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

แนวปฏิบัติส าหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๔ : กรณีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมจากแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับระเบียบฯ เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๓-๑๔) 
ก าหนดให้กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดหารถบัสโดยสารคันใหม่ของ
มหาวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติส าหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดหารถบัส
โดยสาร เพ่ือทดแทนการใช้งานของรถบัสโดยสารคันเดิม ส าหรับเป็นรถสวัสดิการ รับ – ส่ง บุคลากร เป็นเงิน 
๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่คงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดหารถบัสโดยสารเพ่ือเป็นรถสวัสดิการ รับ – ส่ง 
บุคลากร และขออนุมัติงบประมาณ จ านวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่
คงเหลือจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา เพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕     เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุม ตามที่มีพระบรมราช

โองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  นั้น 

เนื่องด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ของศาสตราจารย์
พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล จะครบก าหนดในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้น เพ่ือเป็นไปตามความในมาตรา ๑๒  
มาตรา ๑๔  และมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๖ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๑   

 
 
 

    /จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา… 



๓๕ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยดังนี้ 
 

มติที่ประชุม       เห็นชอบใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒.  รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข    กรรมการ 

อธิการบดี  
๔.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม   กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๕.  รองศาสตราจารย์สัมมนา  มูลสาร    กรรมการ 

ประธานสภาอาจารย์ 
๖.  นายชัช    วงศ์สิงห์      กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๗. นายนิกร    วีสเพ็ญ      กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยได้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการพิจารณากลั่นกรอง และการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จ านวน ๗๙ หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๔๓ หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จ านวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน ๒๔ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน  
๑๑ หลักสูตร และได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปอีก จ านวน ๑ หลักสูตร ยังเหลือหลักสูตรที่ยังปรับปรุงไม่แล้ว
เสร็จ จ านวน ๒ หลักสูตร (จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท 
จ านวน ๑ หลักสูตร) นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้การเห็นชอบการปิดหลักสูตร จ านวน ๑๘ หลักสูตร 
(จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๗ หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน ๒ 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน ๖ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ หลักสูตร) 

แนวทางการด าเนินต่อไป 
๑. สรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางการพัฒนาในการ

จัดท าหลักสูตร การเขียนค าอธิบายรายวิชา เพ่ือจัดความรู้เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เข้าใจ และสามารถน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

๒. สรุปการรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรของปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพ่ือพิจารณาทบทวน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดท าเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย  ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

      /จึงเสนอท่ีประชุม… 



๓๖ 
 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖     วาระลับ 

๖.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ (ลับ)      
วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

๖.๒   รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณี  
การยืมเงินทดรองราชการ (Petty Cash) 

๖.๓   เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ (Petty Cash) 
๖.๔   ค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่) 
๖.๕   รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณี การ

อนุมัติให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกู้ยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
๖.๖   การพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
๖.๗   ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๖.๘   สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๖.๙   การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทหมายเลขด าที่ ๙/๒๕๕๕  ระหว่างบริษัท

ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๖.๑๐  แจ้งผลค าวินิจฉัยกรณีนายรัฐกิจ หิมะคุณ  ร้องทุกข์มหาวิทยาลัยไม่เพิ่มค่าจ้าง 

ประจ าปี ๒๕๕๔ ครึ่งปีหลัง  และไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงาน 
๖.๑๑  การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นเอกสารอย่างแพร่หลาย 

 
ทัง้นี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน  
๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เลิกประชุม… 



๓๗ 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๕๐ น. 
 

 
 
 
 
                              

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

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

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕ 

 
 
 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
 


