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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๙/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๒. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๖. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายขวัญชัย  เกิดแดน       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
                   ผู้ไม่มาประชุม... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๐ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๑๐ คน                   
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้ งที่ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้        

 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์ 
               

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

    ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม 
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  การประชุมสัมมนาร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๔ 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการจัด

ประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว              

                        ในวันที่… 
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ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแถลงนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 - 2565 และ
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว อีกทั้ง เพ่ือเป็นการน าเสนอ
ระบบสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและออกแบบการน าเสนอข้อมูล (Dashboard) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทีร่องศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ และคณะได้พัฒนาขึ้นเพ่ือน ามาประกอบการ
ตัดสินใจและก าหนดนโยบายการบริหารให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็น ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ
หลายประการที่เป็นประโยชน์ และได้มีการมอบคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และมหาวิทยาลัย น านโยบายสภามหาวิทยาลัย
ไปปรับปรุงและจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ต่อไป  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๔ การประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหาส าหรับหลายๆ มหาวิทยาลัยที่อาจจะท าให้ด าเนินการงาน
ไม่สอดคล้องเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของการขอต าแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงมีหลายสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นมา ดังนั้น จึงขอให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก ากับ ติดตาม และดูแลการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะน ามาสู่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และมอบอธิการบดี
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันปัญหาดังกล่าวด้วย 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
   

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

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

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

              จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

  ๑.๒.๒  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 
    แหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4 
     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบ
อ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และ รายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย 
เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 12 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
13,086,775 บาท (สิบสามล้านแปดหม่ืนหกพันเจ็ดร้อนเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จ าแนกรายรับเป็น  3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 5,883,225 บาท 
(ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 

2. เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน 6 โครงการ งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 6 ,540 ,870 บาท                          
(หกล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

3. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 3 โครงการ งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 662 ,680 บาท                  
(หกแสนหกหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ประเภท
รายรบั 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ใหทุ้น 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไวแ้ล้ว 

ขอตัง้
งบประมาณ

เพิ่มเตมิ 

รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
1.  เ งิ น
สนับสนุน
การบริการ
วิชาการ 
 

1.1 คณะ
รัฐศาสตร์ 
 
 
 
 

1.1.1  
      1) โครงการ
สนับสนุนงานบริการ
วิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก คร้ังที่ 1 
     2) โครงการ
สนับสนุนงานบริการ
วิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก คร้ังที่ 2 
   3) โครงการ
สนับสนุนงานบริการ
วิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก คร้ังที่ 3 

 
องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
1,658,490 

 
400,000 

 
625,680 

 
 
 

531,810 
 
 

 
101,000 

 

 
1,658,490 

รวม 400,000 1,258,490 1,658,490 
1.2 กอง
บริการ
การศึกษา 

1.2.1 
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็น

 
ส านักงาน
ปลัดกระทรว
งการ
อุดมศึกษา 

 
9,202,500 

 
- 

 
4,601,250 

 
4,601,250 

( ส า ห รับ งวดที่
เ ห ลื อ จ า น ว น 
4 ,6 0 1 ,2 5 0 
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ประเภท
รายรบั 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ใหทุ้น 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไวแ้ล้ว 

ขอตัง้
งบประมาณ

เพิ่มเตมิ 

รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
พี่เลี้ยง ประจ าปี พ.ศ. 
2564 

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

บาท หน่วยงาน
ไ ด้ บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น
งบประมาณ ปี  
2565) 

รวม - 4,601,250 4,601,250 
1.3 คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์ 

1.๓.๑   
โครงการจ้างเหมา
บริการให้ค าแนะน า
กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยี 3 Stage 
Rocket 

 
ศูนย์
อุตสาหกรรม
ภาคที่ 7 
อุบลราชธานี 

 
493,185 

 
469,700 

 
23,485 

 
493,185 

รวม 869,700 23,485 493,185 
รวม เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ 869,700 5,883,225 6,752,925 

2 .  เ งิ น
สนับส นุน
การวิจัย 
 
 
 
 

2.1 คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร ์

2.1.1  
โครงการ “การพัฒนา
ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าห รับโล จิ
สติกส์พลังงานชีวภาพ
ภายใต้การพิจารณา
ความไม่แน่นอน” 

 
ส านักงาน
ปลัดกระทรว
งการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

 
300,000 

 
- 

 
300,000 

 
300,000 

2.1.2  
โครงการ “การผลิต
เ อ ทิ ล เ อ ส เ ท อ ร์
แบบต่อเนื่องด้วยเคร่ือง
ปฏิกรณ์ไฮโดรไดนามิค
คาวิเทชั่นชนิดโรเตอร์
แบบผิวหลุม” 

 
ส านัก
งานวิจัย
แหง่ชาต ิ

 
68,180 

 
- 

 
68,180 

 
68,180 

รวม - 368,180 368,180 
2.2 
ส า นั ก ง า น
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ริ ห า ร
ง า น วิ จั ย 
บ ริ ก า ร
วิชาการและ
ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธร
รม 

2.2.1  
โครงการวิจัยการ
จัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

 
หน่วยบริหาร
และจัดการ
ทุนด้านการ
พัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 

 
513,150 

 
- 

 
513,150 

 
513,150 

2.2.2 
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ
พัฒนาพื้นที่และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
แ บ บ เ บ็ ด เ ส ร็ จ แ ล ะ

 
หน่วยบริหาร
และจัดการ
ทุนด้านการ
พัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 

 
2,196,000 

 
- 

 
2,196,000 

 
2,196,000 
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ประเภท
รายรบั 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ใหทุ้น 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไวแ้ล้ว 

ขอตัง้
งบประมาณ

เพิ่มเตมิ 

รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
แ ม่ น ย า จั ง ห วั ด
อ านาจเจริญ ระยะที่ 2 
2.2.3  
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ
พัฒนาพื้นที่และแก้ไข
ปัญหาความยากจน
แ บ บ เ บ็ ด เ ส ร็ จ แ ล ะ
แ ม่ น ย า จั ง ห วั ด
อุบลราชธานี 

 
หน่วยบริหาร
และจัดการ
ทุนด้านการ
พัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 

 
2,460,500 

 

 
- 

 
2,460,500 

 
2,460,500 

2.2.4 
โครงการระบบวิ เทศ
อาหารปลอดภั ยบน
ฐานเศรษฐกิจสีเขียว
เพื่อการพัฒนาเมือง
อุบลราชธานี 

 
หน่วยบริหาร
และจัดการ
ทุนด้านการ
พัฒนาระดับ
พื้นที่ (บพท.) 

 
1,003,040 

 
- 

 
1,003,040 

 
1,003,040 

รวม - 6,172,690 6,172,690 
รวม เงินสนับสนุนการวิจัย -   6,540,870   6,540,870 

3. เงิน
บริจาค
หรือเงิน
ทุนการศึก
ษา 

3.1 
ส านักงาน
พัฒนา
นักศึกษา 

3.1.1  
โครงการสนับสนุนการ
จัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินทางบก (สพฉ.) 

 
ส ถ า บั น
ก า ร แ พ ท ย์
ฉุ ก เ ฉิ น
แ ห่ ง ช า ติ  
(สพฉ.) 

 
234,260 

 
142,630 

 
91,630 

 
234,260 

รวม 142,630 91,630 234,260 
3.2 
วิทยาลัย
แพทยศาสต
ร์และการ
สาธารณสขุ 

3.1.2 
โครงการบริหารและจัด
การเงินบริจาค 

 
บุคลากร
ภายใน

ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

รวมทั้ง 
หน่วยงาน
ภาครัฐและ

เอกชน 

 
1,548,050 

 
1,000,000 

 
548,050 

 
1,548,050 

รวม 1,000,000 548,050 1,548,050 
3.3 คณะ
วิศวกรรมศา
สตร์ 

3.1.3 โครงการ
สนับสนุนทุนการศึกษา 
และกิจกรรมเพื่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์       

1. ผศ.ดร. 
ธรรมรส    
รักธรรม  
2. รศ.ดร. 
จักรกฤษณ์  
อัมพุช  
3. นายอุดม
ศักดิ์  สุรจิต
ติพงศ ์

573,000 550,000 23,000 573,000 
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จ านวน 4,679,900 บาท 

(7.11 %) 

จ านวน 44,987,566 บาท 

(68.30%) 

จ านวน 3,113,307 บาท 

(4.73%) 

จ านวน 13,086,775 บาท 

(19.87%) 

ประเภท
รายรบั 

คณะ/
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ใหทุ้น 
งบประมาณ
ทั้งโครงการ 

งบประมาณ
ที่ตั้งไวแ้ล้ว 

ขอตัง้
งบประมาณ

เพิ่มเตมิ 

รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)= (6)+ (7) 
 รวม 550,000 23,000 573,000 

รวม เงินสนับสนุนเงินบริจาคหรอืเงินทนุการศึกษา 1,692,630 662,680 2,355,310 
รวมทั้งสิน้ 2,562,330 13,086,775 15,649,105 

 

จากผลการด าเนินงาน การขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สามารถสรุปรายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส 1 – 4 ดังต่อไปนี้ 

1. ไตรมาส 1 จ านวน 4,679,900 บาท  
2. ไตรมาส 2 จ านวน 44,987,566 บาท  
3. ไตรมาส 3 จ านวน 3,113,307 บาท 
4. ไตรมาส 4 จ านวน 13,086,775 บาท  
รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 65,867,548 บาท  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 สรุปการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส 1 – 4 

 

จากการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อ
เทียบเคียงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส 1 – 4 
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมขึ้น จ านวน 33 ,707,317.07 
บาท จ าแนกตามไตรมาส ดังนี้  

1. ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 ,679 ,900 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 จ านวน 3,945,084.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 536.88 

2. ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 44 ,987,566 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 จ านวน 39,224,250.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 680.58 

3. ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3,113 ,307 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2563 จ านวน 1,469,982 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.45 
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 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00

 50,000,000.00

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

จ านวน 734,815.40 บาท
จ านวน 5,763,315.53 บาท จ านวน 1,643,325.00 บาท

จ านวน 24,018,775.00 บาท

จ านวน 4,679,900.00 บาท

จ านวน 44,987,566.00 บาท

จ านวน 3,113,307.00 บาท จ านวน 13,086,775.00 บาท

เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       4. ไตรมาส 4… 
4. ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 13 ,086,775 บาท ต่ ากว่าปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2563 จ านวน 10,932,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.51  
รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส 1 – 4 
 

ไตรมาส/ปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

เปรียบเทียบ 
ปี 2563 กับ ปี 

2564 

คิดเป็นร้อย
ละ 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5) 
ไตรมาส 1 734,815.40 4,679,900.00 3,945,084.60 536.88 
ไตรมาส 2 5,763,315.53 44,987,566.00 39,224,250.47 680.58 
ไตรมาส 3 1,643,325.00 3,113,307.00 1,469,982.00 89.45 
ไตรมาส 4 24,018,775.00 13,086,775.00 -10,932,000.00 -45.51 

รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 32,160,230.93 65,867,548.00 33,707,317.07 104.81 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 2 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส 1 – 4 

 

โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส 1 - 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ าแนกแหล่งงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน  31,748,266 บาท     
2. เงินสนับสนุนการวิจัย จ านวน  2,116,010 บาท 
3. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน  32,003,272 บาท 
รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 65,867,548 บาท  
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2. เงินบริจาคหรือเงิน
ทุนการศึกษา 49%

3. เงินสนับสนุนการวิจัย 3%

1. เงินสนับสนุนการบริการ
วิชาการ 48%

โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส 1 - 4

                 โครงการ... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3  สรุปโครงการที่ไดร้ับงบประมาณสนับสนนุจากแหล่งทุนภายนอก จ าแนกแหล่งงบประมาณทีไ่ด้รับสนับสนนุ 
 

เมื่อเทียบเคียง กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาส 1 – 4 ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก เพ่ิมขึ้น จ านวน  33 ,707,317.07 บาท จ าแนกงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน
ออกเป็น 3 ประเภท รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 

ตารางที่  2 สรุปเปรียบเทียบการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ าแนกแหล่ง
งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 

แหล่งทุนภายนอก/
ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

เปรียบเทียบ 
ปี 2563 กับ ปี 

2564 

คิดเป็นร้อย
ละ 

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5) 
1. เงินสนับสนุนการบริการ
วิชาการ  

         
10,836,733.06  

   
31,748,266.00  

   
20,911,532.94  

      
192.97  

2. เงินบริจาคหรือเงิน
ทุนการศึกษา  

           
1,697,139.47  

   
32,003,272.00  

   
30,306,132.53  1785.72 

3. เงินสนับสนุนการวิจัย           
19,626,358.40  

     
2,116,010.00  

- 
17,510,348.40  -89.22 

รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 32,160,230.93 65,867,548.00 33,707,317.07 104.81 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 2,116,010 บาท 

จ านวน 32,003,272 บาท จ านวน 31,748,266 บาท 



10 
 

                  เปรียบเทียบ... 

 
 

แผนภาพที่ 4 สรุปโครงการทีไ่ด้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ าแนกแหล่งงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพือ่โปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่  4                                 
จ านวน 12 โครงการ เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 13 ,086,775 บาท (สิบสามล้านแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อย-               
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์สาเหตุการลดลงของเงินสนับสนุนการวิจัยที่ลดลงจ านวนมาก

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจักได้ก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบผู้บริหารของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และมหาวิทยาลัย
ที่ท าหน้าที่ด้านการเงินและการงบประมาณ ก ากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดไว้  
อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๑.๒.๓  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖4  รอบครึ่งปหีลัง  (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓0  
   กันยายน ๒๕๖4) 

     รองอธิการบดีฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ                          
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ                 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ “ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่
เกินร้อยละสามสิบ และข้อ ๑๒ (๑) การประเมินข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข)                        
(๑) – (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม                   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินอธิการบดี” นั้น  

   กอปรกับ... 

จ านวน 10,836,733.06 บาท

จ านวน 1,697,139.47 บาท

จ านวน 19,626,358.40 บาท

จ านวน 31,748,266.00 บาท จ านวน 32,003,272.00 บาท

จ านวน 2,116,010.00 บาท

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

1. เงินสนบัสนนุการบรกิารวิชาการ 2. เงินบรจิาคหรอืเงินทนุการศกึษา 3. เงินสนบัสนนุการวิจยั 

เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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  กอปรกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาม 
ข้อ ๑๔(๘) ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดว่า “ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในหน่วยงานของตนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติผลราชการ
ของข้าราชการในมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนออธิการบดี ยกเว้นผลการประเมินอธิการบดี ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ”  

  บัดนี้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้ด าเนินการพิจารณาประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ เมษายน 2564 ถึงวันที่                             
30 กันยายน ๒๕๖4) ดังนี้ 

 
 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๗๐ คะแนน) 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๒ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(๓๐ คะแนน) 

รวมคะแนน 
(100คะแนน) 

ระดับผลการประเมิน 

65 ๒6 91 ดีเด่น 
 

หมายเหตุ ระดับดีเด่น  คะแนนระหว่าง ๙๐-๑๐๐ คะแนน 
  ระดับดีมาก  คะแนนระหว่าง ๘๐-๘๙   คะแนน 
  ระดับด ี   คะแนนระหว่าง ๗๐-๗๙   คะแนน 
  ระดับพอใช้  คะแนนระหว่าง ๖๐-๖๙   คะแนน 
  ระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า     ๖๐      คะแนน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕๖4) 
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขหลังจากการรับรองรายงาน
การประชุม ดังนี้  

หน้าที่ 23  ก่อนบรรทัดสุดท้าย เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ 
-  นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดย

ต าแหน่ง มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวว่า  ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีดังกล่าว 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งข้อบังคับฯ ดังกล่าวมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์การยอมรับจากบุคลากรภายในไว้ 

 

    ว่าควร… 
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ว่าควรมีเกณฑ์อย่างไรในการทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อ เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเป็นที่ยอมรับในหลักเกณฑ์การสรรหา สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันการใช้ดุลพินิจของ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเกินสมควร จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

หน้าที่ 30  บรรทัดที่ 10 แก้ไขเป็น  
มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยศึกษาประสิทธิภาพข้อดีและข้อด้อยของการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการลงทุน ความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอ
ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
            - 

       

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
    - 

         ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
   -  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๙/๒๕๖๔) 

       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔) จ าแนกตามระดับและสังกัด ดังนี้ 
  ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
  ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑ คน 
        ๑.๑.๑ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
        (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

      -  สาขาวิชา  ภาษาไทย จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔) 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

         ระเบียบวาระท่ี  ๔...   
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ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทาง 
     วัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้
เชิงสหสาขาวิชา ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ การจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรม สามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศและสื่อดิจิทัล   เพ่ือร่วมสร้างนวัตกรรมการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรม เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค
การศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชากลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๖๐ 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนใน
วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ คุณสมบัติของ  ผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี  ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวใน
การผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน 25,844.80 บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาค
การศึกษาละ ๑๒,๐๐๐ บาท/คน คิดเป็น 24,000 บาท/คน/ปี หลักสูตรนี้มีความคุ้มทุนเมื่อจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 5๐ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 
๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ 

ทั้งนี้  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี ความเชี่ยวชาญด้านภาษา                          
โดยนายกันตพัฒน์ ตรินันท์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอต่อส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ 
CHECO ตามล าดับต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑.  มอบมหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม เช่น ประมาณการ

รายรับ-รายจ่ายจากแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ ในระยะเวลาตลอดหลักสูตร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตร
กับจ านวนการรับตามแผนการรับนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ รวมทั้งประเมินความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคในของการบริหาร
จัดการหลักสูตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
  ๒. มอบคณะศิลปศาสตร์พิจารณาการก าหนดรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระต่างๆ ให้เหมาะสมกับสังคมใน 
 

            ความจ ากัด... 
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ปัจจุบัน เช่น การเป็น Organizer ให้มากขึ้น นอกจากการทีมุ่่งหวังให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไปท างานในหน่วยงานภาครัฐที่มี 
ความจ ากัดในเรื่องจ านวนอัตราที่จะรับเข้าท างาน รวมทั้งพิจารณาการจัดการศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ โดยการใช้
ความรู้จากองค์ความรู้หลายสาขาวิชา มาผสมผสานใช้ในการเรียนการสอนให้นักศึกษาสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้
ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

3. มอบคณะศิลปศาสตร์ พิจารณาการน าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าว เพ่ือให้มีความทันสมัย         
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 ๔.๓.๒  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ในยุคดิจิทัล  
     (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล มีทักษะชีวิต 
และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา 
ให้ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๑๓๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๖ 
หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน จ านวน ๒๑ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๔๕ หน่วยกิต กลุ่มฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วย
กิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน - 
เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๔๕,๒๖๘.๒๗ บาทต่อ
ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน หรือคิดเป็น ๖๐,๐๐๐ 
บาทต่อคนต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๓๓ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ 

ทั้งนี้  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา              
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจในยุคดิจิทัล (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
                   มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

  ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕              
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ                                  
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เปิดรับนักศึกษา รุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ปรับปรุงหลักสูตร
มาแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๒๘ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร                   
รวมทั้งหมด ๒,๕๖๕ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๒๕ รุ่น จ านวน ๑,๕๘๗ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม เครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕              
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาชีพ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีและร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ทางวิศวกรรมเครื่องกล สามารถต่อยอดองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ร่วมกับเครื่องมือสมัยใหม่และร่วมสร้างนวัตกรรม รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๙ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๓ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 
๓๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๗๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) และหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-
เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๑๓๐ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 
๕ ปี เป็นเงิน ๗๑,๗๖๗ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ 
บาทต่อคน คิดเป็น ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่
เปิดสอน จ านวน ๕ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตร
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ รองศาสตราจารย์
ประชา บุณยวานิชกุล สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

              จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอสภาวิศวกรพิจารณารับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรและส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

   ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง 
ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษา    
ในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๗ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๓๕ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ๑๔ รุ่น จ านวน ๗๖ คน (แผน ก  แบบ ก๑ จ านวน ๔๕ คน และแผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๓๑ คน) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ในการท าวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่ อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตัวเอง  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
เป็นหลักสูตรเต็มเวลา หลักสูตร ๒ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต (หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต) และแผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า 
๓๖ หน่วยกิต (หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๖ หน่วยกิต) การจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย
ได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ  และ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับ
นักศึกษา (ภาคปกติ) จ านวน ๘ คนต่อปี (แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๒ คน และ แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๖ คน) 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๑๑๗,๐๐๔ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๖๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ รองศาสตราจารย์ประชา บุณยวานิชกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 

      การขอปรับปรุง… 
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การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุง
แก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ รองศาสตราจารย์นิวิท  เจริญใจ ตามมติของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การ
ปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ                  สภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร                     
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘  เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ปรับปรุงหลักสูตร
มาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง                          
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๗ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๕๔ คน และ               
มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๑ รุ่น จ านวน ๒๐ คน (แบบ ๑.๑) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ด้านวิศวกรรมเครื่องกล เพ่ือประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ในการสร้างงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดความรู้ในท้องถิ่นและยกระดับสู่สากล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 
ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จ านวน ๔๘ หน่วยกิต (หมวดวิทยานิพนธ์ 
จ านวน ๔๘ หน่วยกิต)  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลา
ราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษาแบบ ๑.๑ จ านวน ๕ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๑๓๙,๖๓๖ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษา
ละ ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๗๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้อง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 

       ทั้งนี.้.. 
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ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ     
รองศาสตราจารย์ประชา บุณยวานิชกุล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การขอปรับปรุ งหลักสู ตรดั งกล่ าว  ผ่ านการ เห็ นชอบจากที่ ประชุมคณะกรรมการประจ า                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ           
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การ
ปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม 
๒๕๓๗ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๕ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๔ ครั้ง ได้แก่ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๕  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๒๕ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒,๖๗๒ คน และมีบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๒๑ รุ่น จ านวน ๑,๖๗๒ คน 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕              
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาชีพ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามป ระกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม         
อุตสาหการ สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการและด้านเทคโนโลยีข้อมูลที่ทันสมัย มีทักษะการใช้
เครื่องมือเฉพาะด้านทางวิศวกรรมอุตสาหการ การคิดวิเคราะห์และร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน สังคมและประเทศได้  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา 
ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  จ านวนหน่วยกิต  
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๙ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๓ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๔๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน                 
๕๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา จ านวน ๗ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 
๙ หน่วยกิต) และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้   ระบบการจัดการศึกษาใช้
ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษาภาคปกติ ๑๓๐ คนต่อปี  

       ประมาณการ… 



19 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๔๙,๘๒๓.๙๙ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๓๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๗ คน มีตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง สังกัด           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอสภาวิศวกรพิจารณารับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรและส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

    ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์ 
      การส าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 
      สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  
      สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การปรับเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา ที่ระบุใน มคอ.๒ รายละเอียดของ
หลักสูตร หมวดที่ ๕ ข้อ ๓ เรื่อง เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสูตร 
และสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

๑) ต้องศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต โดยมีการประเมินผล
ได้อักษรล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือ S และต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

๒) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
๓) คะแนนเฉลี่ยรวมในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอก ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐   
๔) กรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร แต่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรและหรือใน

หมวดวิชาเฉพาะระหว่าง ๑.๗๕-๑.๙๙ นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ 

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มใช้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร การปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ... 
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สารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

    ๔.๓.๘  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ 
                                ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน 1 หลักสูตร  
     สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิ
อาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.       
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

27 
พฤษภาคม 

2560 

ส่งในระบบ 
CHECO แล้ว 

เมื่อวันที่ 
2 สิงหาคม 

2564 
(แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ) 

เพ่ือให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ิมขึ้น 
จึงขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน 2 คน ได้แก่ 
1) นางสาวบุษกร ค าโฮม 
2) นายดุสิต จักรศิลป์ 

พ.ศ. 2558 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวง                
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO 
ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

  ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ 
         ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

     จ านวน ๓ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ 
                                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์และ
คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การ 

ด าเนินงาน... 
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ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED 
๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 

๒๗ กันยายน  
๒๕๖๓  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ไป
เป็นอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๓ คน ดังนี้ 
๑. เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุริม 
จารุจ ารัส ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารของคณะ จึงปรับให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กิตติยา วงษ์ขันธ์ ปฏิบัติ
หน้าที่แทน 
๒. เพ่ือปรับเปลี่ยนให้อาจารย์ใน
ภาควิชา  ได้มีโอกาสในงานบริหาร
หลักสูตร จึงปรับนางสาวมาลี ประจวบ
สุขและผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจินตนา 
ทวีพานิชย์ ไปเป็นอาจารย์ผู้สอน และ
ปรับให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร 
ล าลอง และนางสาวเกษริน สีบุญเรือง  
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๘ 
มกราคม 
๒๕๖๐ 

๑๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
จ านวน  
๓ คน ดังนี้ 
๑. เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา 
สระมณี แจ้งความประสงค์ขอลาออก
จากการปฏิบัติราชการโดยไม่ต่อสัญญา
จ้าง จึงปรับเป็น นายอดุลย์เดช ไศลบาท 
แทน 
๒. เนื่องจากนางสาวกานต์นลินญา         
บุญที  จะลาศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก  จึงปรับเป็น นางสาวชัญญากานต์ 
โกกะพันธ์ แทน 
๓. เนื่องจากปรับให้นางสุนทรีย์         
สารางค า  ไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงปรับไปเป็น
อาจารย์ผู้สอน  และปรับให้นางสาว       
พรทิพย์ ทาบทอง ปฏิบัติหน้าที่แทน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 
๓ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

๓๐ 
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากนางเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง      
ได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก จึงปรับเป็น นางสาว            
มนัสดา ชัยสวนียากรณ์  เพ่ือให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้ สอน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  และคณะบริ หารศาสตร์                                 
จ านวน ๓ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

  ๔.๓.๑๐  การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง  
        พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะนิติศาสตร์            
ขอปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  รายวิชา ๒๑๐๐ ๑๐๑ กฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน (Laws in Daily Life) ๓(๓-๐-๖) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป  โดยปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับ 
ลดความซ้ าซ้อน และเรียงล าดับเนื้อหารายวิชาให้สัมพันธ์กับล าดับการเรียนรู้และการท าความเข้าใจของนักศึกษา เน้น
เนื้อหากฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในทุกสาขาวิชา ทั้ ง นี้  
โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ รายวิชา ๒๑๐๐ ๑๐๑ กฎหมายในชีวิตประจ าวัน (Laws in Daily Life) กลุ่ม
วิชาเลือกศึกษาท่ัวไป ล าดับต่อไปจะส่งส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับทราบ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 
 
 
 
 
 

                 ๔.๓.๑๑  การแต่งตั้ง... 
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    ๔.๓.๑๑  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษท่ีมีจ านวนชั่วโมงการสอนมากกว่าร้อยละ ๕๐  
        ของรายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๒ การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 
        เภสัชภัณฑ์ และ ๑๕๐๔ ๕๒๓ การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม  
        ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 

                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์ 
เสนอขออนุมัติให้รายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๒ การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และรายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๓ 
การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม ของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวนชั่วโมงสอน
โดยอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะเภสัชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔               
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตามที่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับอนุมัติหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๙ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น ซึ่งการด าเนินการของหลักสูตรได้ด าเนินการโดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ทั้งนี้ ขออ้างถึงหนังสือที่ อว ๐๒๒๔/ว ๖๕๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนหนังสือเพ่ือชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ความว่า กรณีก าหนดให้
อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ทั้งนี้ 
หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายนอกมากกว่าร้อยละ ๕๐ สถาบันอุดมศึกษาก็
สามารถด าเนินการได้เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการ
สอนและพัฒนานักศึกษาตลอดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น ๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตรวจสอบการจัดตารางเรียนตารางสอนของรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
ที่มีการเชิญอาจารย์พิเศษ โดยยึดแนวปฏิบัติอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา พบว่า  
มีจ านวน ๒ รายวิชา คือ ๑) ๑๕๐๔ ๕๒๒ การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และ ๒) ๑๕๐๔ ๕๒๓ 
การจัดการทางเภสัชกรรมอุตสาหกรรม ซึ่งรายวิชาดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มวิชาเทคโนเคมีและ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม โดยอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเป็นอาจารย์ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ  
ในด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา ท าให้คณะเภสัชศาสตร์มีความจ าเป็นในการเชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้ ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติงานในด้านเภสัชกรรมอุตสาหการในด้านการผลิตยา การประกันคุณภาพของยาและเภสัชภัณฑ์
ในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือมาสอนในรายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๒-๕๙ การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ 
และรายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๓ การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา               จาก
การการค านวณสัดส่วนอาจารย์ของรายวิชา พบว่า มีจ านวนชั่วโมงสอนโดยอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐            
ของรายวิชา โดยชั่วโมงการสอนของรายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๒ การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ มีชั่วโมง 

   บรรยาย... 
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บรรยายของอาจารย์ประจ าคณะ จ านวน ๑๕ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และชั่วโมงบรรยายของอาจารย์พิเศษ 
จ านวน ๓๐ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ และรายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๓ การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม อาจารย์
ภายในคณะเภสัชศาสตร์ มีชั่วโมงการสอนแบบอภิปรายร่วมกัน จ านวน ๙ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ชั่วโมงบรรยาย
ของอาจารย์ประจ าคณะ จ านวน ๖ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓ และชั่วโมงบรรยายของอาจารย์พิเศษ จ านวน ๓๐ 
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ซึ่งทั้งสองรายวิชามีอาจารย์ประจ าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้รายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๒ การควบคุมคุณภาพ
และประกันคุณภาพเภสัชภัณฑ์ และรายวิชา ๑๕๐๔ ๕๒๓ การจัดการทางเภสัชอุตสาหกรรม ของหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวนชั่วโมงสอนโดยอาจารย์พิเศษมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
       ครบระยะเวลา ๒ ปี (วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔) 
 

     - ขอถอนระเบียบวาระ  เพื่อน าไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น และเนื่องจากข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2554 มีข้อจ ากัดในการด าเนินงานตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว เช่น ระยะเวลาที่ก าหนดให้
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว เพื่อให้การน าผล
การประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานในระยะข้างหน้าของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน            
เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๔ 
            ๖.๒  ขออนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๔ 

     ๖.๓  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  คณะเภสัชศาสตร์  

     ๖.๔  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     ๖.๕  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
       คณะพยาบาลศาสตร์  

 
 ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (ลับ) 
การประชุม... 
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 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


