๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๓. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๕. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
๖. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๗. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๘. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๙. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์
๑๐. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๑๒. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว
๑๔. นายชัช วงศ์สิงห์
๑๕. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
๑๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๑๗. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๑๘. นางอรอนงค์ งามชัด

นายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ที่ไม่มา…

๒
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๕. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
๓. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
๔. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
๖. นางสาวรุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์
๗. นายวีรชาติ หวินคา

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร
บันฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม คณะศิลปศาสตร์
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้ลาประชุม จานวน ๖ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
๓. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๕. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
มติที่ประชุม...

๓
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ป ระชุ ม เนื่อ งจากการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี
ในครั้ ง นี้ มี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง อนุ ญ าตให้ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรณีจาเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ อ านวยการกองแผนงาน ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุม เพื่อทราบ คณะบริห ารศาสตร์ ได้ ดาเนินโครงการบริการวิช าการ ซึ่งได้รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จานวนทั้งสิ้น ๘,๒๗๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
จานวน ๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ รู้ รับ รุ ก ของจั งหวัด ฉะเชิ งเทรา เพื่อ เตรีย มความพร้ อ มเข้า สู่
ประชาคมอาเซียน จานวน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. โครงการพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ท างการค้ า การลงทุ น กลุ่ ม เบญจบู ร พาสุ ว รรณภู มิ สู่ อ าเซี ย น
จานวน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ไม่ได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้สาหรับโครงการดังกล่าวในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น คณะบริ หารศาสตร์ จึง มีความจาเป็นในการขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
เพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๘,๒๗๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติให้มีการปรับแผน
งบประมาณระหว่างปีเป็นรายไตรมาส และควรมีการขอตั้งแผนงบประมาณประจาปีที่แน่นอนและตามระยะเวลาที่
ก าหนด เนื่ อ งจากอยู่ ใ นช่ ว งการด าเนิ น งานของเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่ ง ล่ ว งเลยรอบการเสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในไตรมาสที่ ๓ แล้ว และหากนาเสนอที่ประชุมในไตรมาสที่ ๔ จักทาให้เบิกจ่าย
งบประมาณไม่ ทัน ภายในเดื อ นกั น ยายน ๒๕๕๙ กองแผนงานจึ งเสนอให้ อ ธิก ารบดีพิ จารณาอนุ มั ติก ารตั้ งแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม ตามระเบียบมหาวิทยาลั ยฯ ข้อ ๑๔
ที่ระบุว่า ในกรณีฉุกเฉินและมีความจาเป็นเร่งด่วนต้องเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ข้อ ๕.๑ ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๔
โดยมิได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อธิการบดีมีอานาจพิจารณาอนุมั ติ แล้วให้นาเสนอที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบพร้อมทั้งรายงานการจ่ายเงินนั้น ทันทีที่มีการประชุม
กรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย และการประชุมสภามหาวิทยาลั ย โดยโครงการบริการวิช าการ ๒ โครงการ ของ
คณะบริหารศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
ชื่อโครงการ...

๔
ชื่อโครงการ
๑. โครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๒. โครงการพัฒนาความสัมพันธ์
ทางการค้าการลงทุนกลุ่มเบญจ
บูรพาสุวรรณภูมิสู่อาเซียน
รวม

งบประมาณ
ตั้งแผน
๖,๔๕๐,๐๐๐

๑,๘๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
หมายเหตุ
เบิกจ่าย
๑,๒๔๐,๐๐๐ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จานวน ๕,๒๑๐,๐๐๐
บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างรอรับโอน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และมี
แผนการเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม-กันยายน
๒๕๕๙
๑,๘๒๐,๐๐๐ เบิกจ่ายแล้วทั้งจานวน

๘,๒๗๐,๐๐๐

๓,๐๖๐,๐๐๐

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน จานวนทั้งสิ้ น ๘,๒๗๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ได้แก่
๑. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รู้ รับ รุก ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จานวน ๖,๔๕๐,๐๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนกลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิสู่อาเซียน
จานวน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงได้รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
เข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น อั งคารที่ ๒ สิ ง หาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้นาเสนอรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อรับทราบผลการคัดเลื อกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ ๑...

๕
ตารางที่ ๑ สรุปผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
จาแนกตามคณะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
ลาดับ

คณะ/สาขา

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

คณะเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

๑๐
๑๑

รวม

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗(๖/๕*๑๐๐)

๘

๙(๘/๑*๑๐๐)

แผนรับ
(คน)
๔๐๐
๔๐๐
๑,๐๒๐
๘๐
๑๓๐
๕๐๐
๖๗๕
๖๒๐
๑๒๐

สมัคร
(คน)
๑,๙๑๒
๑,๗๑๒
๕,๙๒๕
๑,๖๖๐
๗,๔๒๒
๒,๒๑๑
๔,๘๘๐
๒,๔๗๓
๖๙๙

ชาระเงิน
(คน)
๑,๒๙๖
๑,๒๔๐
๔,๒๔๐
๑,๓๐๕
๖,๐๕๖
๑,๖๐๗
๓,๔๑๕
๑,๘๘๖
๔๙๘

เรียกสัมภาษณ์
(คน)
๑,๐๓๗
๘๗๙
๓,๒๖๓
๒๗๑
๒๔๘
๙๘๕
๒,๖๓๗
๑,๓๗๕
๓๘๓

มาสอบ
(คน)
๗๒๗
๖๒๕
๒,๓๓๒
๑๙๙
๑๘๒
๗๕๒
๑,๘๑๑
๑,๒๑๖
๒๗๐

ผลการคัดเลือก
(คน)
๗๔๑
๖๔๘
๑,๙๐๗
๑๐๕
๑๓๔
๗๗๔
๑,๔๐๔
๑,๒๙๖
๑๗๑

ร้อยละเทียบเรียก
เข้าสอบ

รายงานตัว
ขึ้นทะเบียน

ร้อยละเทียบ
แผนรับ

๑๐๑.๙๓
๑๐๓.๖๘
๘๑.๗๘
๕๒.๗๖
๗๓.๖๓
๑๐๒.๙๓
๗๗.๕๓
๑๐๖.๕๘
๖๓.๓๓

๓๐๑
๒๙๑
๙๖๒
๘๒
๑๑๖
๓๖๑
๕๑๖
๖๙๙
๗๘

๗๕.๒๕
๗๒.๗๕
๙๔.๓๑
๑๐๒.๕๐
๘๙.๒๓
๗๒.๒๐
๗๖.๔๔
๑๑๒.๗๔
๖๕.๐๐

๔๙๐

๓,๓๗๑

๒,๔๖๖

๒,๑๐๓

๑,๕๘๐

๑,๐๓๕

๑๘๖

๒,๗๓๔

๑,๙๐๕

๕๓๕

๓๔๖

๒๖๗

๖๕.๕๑
๗๗.๑๗

๔๘๓
๑๖๙

๙๘.๕๗
๙๐.๘๖

๔,๖๒๑

๓๔,๙๙๙

๒๕,๙๑๔

๑๓,๗๑๖

๑๐,๐๔๐

๘,๔๘๒

๘๔.๔๘

๔,๐๕๘

๘๗.๘๒

หมายเหตุ

๑. แผนรับ หมายถึง แผนการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒. ข้อมูลการสมัครและชาระเงินเฉพาะผู้สมัครวิธีรับตรงเท่านั้น
๓. ข้อ มูล การเรี ย กสั มภาษณ์/ มาสอบ/ผลการคัด เลื อก/รายงานตัว ขึ้น ทะเบี ยน ได้ร วบรวมข้ อมู ล
นักศึกษาวิธีรับตรงและ Admission แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการรับสมัครและผลการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- กองบริการการศึกษา ควรศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการแก้ไขร่ว มกับคณะ โดยดาเนินการ
วางแผนวิ ธีก ารรั บ นั กศึ ก ษาในแต่ ล ะสาขาวิ ช าที่รั บ นั กศึ ก ษาได้ ต่ากว่ าแผนติ ด ต่ อกั น เป็ น ระยะเวลา ๓ ปี และ
ดาเนินการเปรียบเทียบจานวนการรับนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาย้อนหลัง ๕ ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร และหาแนวทางการรับนักศึกษาในปีต่อไป และทั้งนี้ ให้นาเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รั บทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนิน การตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

๑.๒.๓ ผลการเลือก...

๖
๑.๒.๓ ผลการเลือกประธานสภาอาจารย์ รองประธานสภาอาจารย์
เลขานุการสภาอาจารย์ และผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ อ านวยการกองแผนงาน ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ขอลาออกจาก
ต าแหน่ งประธานสภาอาจารย์ และกรรมการสภาอาจารย์ ซึ่ งอธิ การบดี ได้ อนุ มั ติ ให้ ลาออกจากต าแหน่ งดั งกล่ าว
มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาอาจารย์แทนตาแหน่งที่ว่าง และเลือกประธานสภาอาจารย์คนใหม่
แทน นั้น
คณะกรรมการด าเนิ น การเลื อ กตั้ งกรรมการสภาอาจารย์ ประเภทผู้ แ ทนทั่ว ไป แทนตาแหน่ง ว่ า ง
ได้ดาเนิ นการเลื อกตั้งกรรมการสภาอาจารย์ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า นางสาวนรา หั ตถสิ น
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ต าแหน่ ง อาจารย์ สั ง กั ด คณะบริ ห ารศาสตร์ ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการสภาอาจารย์
ประเภทผู้แทนทั่วไป แทนตาแหน่งว่าง
และการนี้ อธิการบดีจึ งได้เรี ย กประชุมสภาอาจารย์ เพื่อเลื อกประธานสภาอาจารย์ รองประธาน
สภาอาจารย์ เลขานุ ก ารสภาอาจารย์ และผู้ ช่ว ยเลขานุ ก ารสภาอาจารย์ ตามความในข้ อ ๑๘ แห่ งข้ อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผลปรากฏ ดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ตาแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์
รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๑
รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๒
เลขานุการสภาอาจารย์
ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์

ผู้ได้รับเลือก
นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
นางสาวกฤษณา ศิริพล
นางสาวนรา หัตถสิน
นายสมเจตน์ ทองดา

จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดทราบ การแต่ ง ตั้ ง กรรมการสภาอาจารย์ เ ป็ น
ประธานสภาอาจารย์ รองประธานสภาอาจารย์ เลขานุ ก ารสภาอาจารย์ และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารสภาอาจารย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- เห็ น ควรให้ ป ระธานสภาอาจารย์ ไปศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของกรรมการสภาอาจารย์
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อจะได้นาไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบประธานสภาอาจารย์ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป

๑.๒.๔ ผลการพิจารณา...

๗
๑.๒.๔ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง
“อานาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย” ตามมาตรา ๔๙
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗”
มหาวิ ท ยาลั ย โดยส านั ก งานกฎหมายและนิ ติ ก าร (นายวี รชาติ หวิ น ค า
นิติกรปฏิบัติการ) นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทาหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อ
ยืนยันให้ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “อานาจ
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ” ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณี คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ
ต่อมามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยขอ
ยืนยันข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อหารือ และข้อสังเกตของมหาวิทยาลัยตามหนังสือขอหารือ ที่ได้ส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ ว นั้ น และมหาวิทยาลั ยมีความประสงค์ขอให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้ พิจารณา
ข้ อ หารื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๔๘๒ ตามหนั ง สื อ
กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น. ๑๑๓๑๐/๒๔๘๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๒ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมกับส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัย
เพื่อแจ้งผลการพิจารณาว่า ข้อหารือของมหาวิทยาลัยไม่เข้าเหตุที่ คณะกรรมการกฤษฎีกาจะต้องพิจารณา และยังคง
ให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพิจารณา รวมทั้งยืนยันความเห็นเดิมตามที่เคยได้ให้ความเห็นไว้แล้ว
รายละเอียดตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๖/๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
สานักงานกฎหมายและนิติการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตดังนี้
(๑) การที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังคงยืนยันให้คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็น
ผู้พิจารณาในปัญหาที่มหาวิทยาลัยขอหารืออยู่เช่นเดิมนั้น ไม่สอดคล้องกับความประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว
(๒) เนื่องจากมีกรรมการในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองจานวน ๓ คน เป็นอนุกรรมการ
ใน อ.ก.พ.อ. เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ ที่ ก.พ.อ. แต่งตั้งขึ้น ซึ่งเคยพิจารณาในเรื่องที่ขอหารือดังกล่าว
แล้ว จึงอาจทาให้การให้ความเห็นในเรื่องที่มหาวิทยาลัยขอหารือดังกล่าวมีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นกลางได้
(๓) การที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า เรื่องที่มหาวิทยาลัยขอหารือไม่เข้าเหตุแห่งการที่
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกาตามข้อ ๑๓ หรืออาจพิจารณาจัดให้มี
การประชุมใหญ่กรรมการกฤษฎีกาตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมของกรรมการ
กฤษฎีกา...

๘
กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ระเบียบที่นามาแนบท้ายนั้นเป็นระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้
ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นระเบียบคนละเรื่องกัน
(๔) ข้อหารือในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวของมหาวิทยาลัยอาจถือได้ว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่สาคัญหรือ
ผลของการวินิจฉัยอาจกระทบกระเทือนต่อวิถีทางปฏิบัติราชการ อันอาจก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ
หรือระบบบริหารราชการเป็นส่วนรวม ตามข้อ ๑๔ (๔) แห่งระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมของ
กรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจพิจารณาจัดให้มีการประชุมใหญ่กรรมการ
กฤษฎีกาได้
(๕) การให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในเรื่องที่ขอหารือดังกล่าว สามารถวางแนว
ปฏิบัติได้และหน่วยงานของรัฐต่างๆ จะต้องถือปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๒
ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น. ๑๑๓๑๐/๒๔๘๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๒
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๖/๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้ า ที่ ๕ บรรทั ด ที่ ๑๕ ค าว่ า “ดั ง นั้ น มอบมหาวิ ท ยาลั ย ...” แก้ ไ ขเป็ น “และมอบ
มหาวิทยาลัย...”
หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๒๐ “ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและ
เห็นชอบ...” แก้ไขเป็น “ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบและแก้ไข...”
หน้าที่ ๖ – ๑๑ แก้ไขชื่อหัวข้อตารางช่องที่ ๒ ชื่อหัวข้อเดิม “สาระสาคัญ” เปลี่ยนเป็น
“แก้ไขจาก” และช่องที่ ๓ ชื่อหัวข้อเดิม “เหตุผลคาชี้แจง” เปลี่ยนเป็น “แก้ไขเป็น”
หน้าที่ ๔๐ บรรทัดที่ ๑๙ มติที่ประชุม เพิ่มเติมข้อความท้ายประโยค คาว่า “เช่นเดียวกับ
กรณีผู้ผิดนัดชาระหนี้รายอื่นๆ”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ ๔...

๙
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓
ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙)
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้ ง ที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๕๘ ได้ เ ห็ น ชอบกรอบงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท และสานักงบประมาณ
ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามกรอบงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรดังกล่าว
มหาวิทยาลั ย จึ ง ขอรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบั ติการและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้
๑) ผลการดาเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดทั้งหมด ๕๐ ตัวชี้วัด
มีตัวชี้วัดที่บ รรลุ เป้ าหมาย ๑๐ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ เป้าหมาย ๑ ตัว ชี้วัด และที่ยังไม่สรุปผล ๓๙ ตัว ชี้วัด ซึ่งพบว่า
ส่วนมากยังไม่อยู่ในช่วงรายงานข้อมูล เช่น จานวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จะทราบผลในเดือน
กรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ส าหรั บโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผลงานการให้บริการวิชาการ ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างดาเนินการยังไม่
สรุปผล ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการจัดโครงการและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามแผนที่กาหนด
๒) ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ : มหาวิ ท ยาลั ย ได้ รั บ งบประมาณ ทั้ งสิ้ น ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท
ณ สิ้นไตรมาส ๓ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖๒๕,๓๑๕,๐๙๕.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๑ ซึง่ ต่ากว่าเป้าหมายทีร่ ฐั บาล
กาหนด ร้อยละ ๓.๗๙ (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดภาพรวมร้อยละ ๗๓) โดยสามารถแยกงบรายจ่าย ดังนี้

งบรายจ่าย...

๑๐
งบรายจ่าย
ก. รายจ่ายประจา

ได้รับจัดสรร

เบิกจ่ายสะสม

คงเหลือ

ร้อยละเบิกจ่าย

๗๐๖,๘๔๕,๔๐๐.๐๐ ๕๒๖,๒๓๗,๙๑๔.๐๕ ๑๘๐,๖๐๗,๔๘๕.๙๕

๗๔.๔๕

- งบบุคลากร

๒๔๐,๗๗๒,๕๐๐.๐๐ ๑๘๕,๔๓๑,๘๗๙.๕๖

๕๕,๓๔๐,๖๒๐.๔๔

๗๗.๐๒

- งบดาเนินงาน

๗๘,๘๔๒,๗๐๐.๐๐

๓๓,๗๙๕,๕๙๐.๕๑

๕๗.๑๔

- งบเงินอุดหนุน

๓๘๗,๒๓๐,๒๐๐.๐๐ ๒๙๕,๗๕๘,๙๒๕.๐๐

๙๑,๔๗๑,๒๗๕

๗๖.๓๘

๙๗,๖๓๓,๐๑๘.๓๑
๑๕,๕๓๒,๓๙๗.๐๘
๘๒,๑๐๐,๖๒๑.๒๓

๕๐.๓๗
๗๔.๗๑
๓๙.๓๑

๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐.๐๐ ๖๒๕,๓๑๕,๐๙๕.๗๔ ๒๗๘,๒๔๐,๕๐๔.๒๖

๖๙.๒๑

๔๕,๐๔๗,๑๐๙.๔๙

ข. รายจ่ายลงทุน ๑๙๖,๗๑๐,๒๐๐.๐๐ ๙๙,๐๗๗,๑๘๑.๖๙
- ครุภัณฑ์
๖๑,๔๒๙,๒๐๐.๐๐ ๔๕,๘๙๖,๘๐๒.๙๒
- สิ่งก่อสร้าง
๑๓๕,๒๘๑,๐๐๐.๐๐ ๕๓,๑๘๐,๓๗๘.๗๗
รวม

(๒.๑) รายจ่ า ยประจ า ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ ๗๐๖,๘๔๕,๔๐๐ บาท มี ก ารเบิ ก จ่ า ยสะสม
๕๒๖,๒๓๗,๙๑๔.๐๕ บาท คงเหลือ ๑๘๐,๖๐๗,๔๘๕.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๕ ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
กาหนด ร้อยละ ๑.๕๕ (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๗๖)
(๒.๒) รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๙๖,๗๑๐,๒๐๐ บาท ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันครบ
ทุกรายแล้ ว เป็ น เงิน ทั้งสิ้ น ๑๙๑,๒๐๒,๕๖๗.๙๒ บาท มีเงินเหลื อจ่าย จานวน ๕,๕๐๗,๖๓๒.๐๘ บาท และได้
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๙๙,๐๗๗,๑๘๑.๖๙ บาท ยังไม่เบิกจ่าย ๙๒,๑๒๕,๓๘๖.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๗ ซึ่ง
ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๑๐.๖๓ (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๖๑) โดยมีรายการที่ยังไม่
เบิกจ่าย จานวน ๙ รายการ ดังนี้
๑. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม จานวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒๘,๗๘๓,๔๐๐ บาท
- ปรับปรุงระบบประกอบอาคารและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบ ๒๘,๗๘๓,๔๐๐ บาท
อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์
๒. ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย จานวน ๑ รายการ
เป็นเงิน ๑๓,๔๗๖,๙๐๐ บาท
- อาคารจ่ายกลาง
๑๓,๔๗๖,๙๐๐ บาท
๓. ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๓,๙๓๘,๕๐๐ บาท
- ปรับปรุงระบบจัดการของเสียและขยะอันตราย
๑,๖๘๙,๕๐๐ บาท
- ปรับปรุงระบบจัดการน้าเสียบริเวณโรงอาหารกลาง
๒,๒๔๙,๐๐๐ บาท
๔. ผู้ ส าเ ร็ จก าร ศึ กษ าด้ า นวิ ทย า ศ า สต ร์ แล ะเ ท คโ นโ ล ยี จ าน ว น ๕ ร าย กา ร เป็ นเ งิ น
๔๕,๙๒๖,๕๘๖.๒๓ บาท
- ปรับปรุงระบบโทรศัพท์
๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท
- ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
๕,๕๐๕,๓๖๕ บาท
- ระบบโทรศัพท์แบบ VOIP
๕,๕๘๕,๔๐๐ บาท
- ปรับปรุง…

๑๑
- ปรับปรุงอาคาเรียนรวม ๓
- อาคารปฏิบัติการรวม

๒,๓๕๕,๐๐๐ บาท
๓๑,๓๐๔,๘๒๑.๒๓ บาท

จากการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจาแนกตามผลผลิต มีทั้งหมด ๑๒ ผลผลิต สามารถ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จานวน ๗ ผลผลิต และไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
กาหนด จานวน ๕ ผลผลิต (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดภาพรวม ร้อยละ ๗๓) จากการตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็น
งบลงทุนที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่รัฐบาลกาหนดในไตรมาส ๔ ซึ่งมีเป้าหมายในภาพรวมสะสมร้อยละ ๙๖
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ พิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้ น ไตรมาสที่ ๓
(๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) และให้ ข้อเสนอแนะเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและตาม
เป้าหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติชะลอการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้รับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นมา พบว่า คณะไม่สามารถผลการรับ
นั กศึ กษาได้ต ามแผนการรั บ ที่ คณะก าหนด กล่ าวคือ คณะก าหนดแผนการรั บนั กศึ กษาปี ล ะ ๕ คน และในบาง
ปีการศึกษาไม่มีผู้เข้าศึกษาเลย และในปัจจุบันมีนักศึกษาที่กาลังศึกษา จานวน ๔ คน
ดังนั้น ด้วยเหตุดังกล่าวผนวกกับอาจารย์ส่วนใหญ่ในภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ คืออาจารย์ผู้สอนไม่สามารถสร้างผลงานทาง
วิ ช าการให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดในประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐.๔.๑-๕ และ ข้อ ๑๑ ได้ จึงเห็นควรชะลอการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ ชะลอการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่ประชุม…

๑๒
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีจานวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ อาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไม่ประสงค์ที่จะรับเป็นอาจารย์ที่
ปรึ ก ษา เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น สมควรให้ ปิ ด หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ชี ว ภาพ ตั้ ง แต่
ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
ไม่เห็นชอบให้ชะลอการรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และมอบคณะวิทยาศาสตร์ ดาเนินการปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ภาคต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙
๔.๑.๒.๒ ขออนุมัติเลื่อนแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน ผู้ช่วยเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้รับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๒๕ คน นั้น
เนื่องจาก ในขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงทาให้ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ทันในปีการศึกษา ๒๕๕๙
จึงขอเลื่อนแผนการรั บนักศึกษาจากเดิม เริ่มรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๖๑ ในจานวนเท่าเดิมคือ ๒๕ คน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติเลื่อนแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน จากปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
มติที่ประชุม
อนุมัติให้เลื่อนแผนการรับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน จากปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔.๑.๒.๓ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกาหนด
กรณีนายเทิดศักดิ์ ปุระมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะเกษตรศาสตร์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาเกิ น ข้ อ บั ง คั บ ก าหนด ในภาคการศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
จานวน ๑ ราย คือ นายเทิดศักดิ์ ปุร ะมงคล รหั สนักศึกษา ๕๓๑๒๘๐๐๐๑๔ โดยนักศึกษาได้เข้าศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘
นักศึกษา…

๑๓
นักศึกษาผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและผ่าน จานวน
๑๔ หน่ วยกิต (หลั กสู ตรกาหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่ว ยกิต) ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ จานวน ๓๘ หน่วยกิต
และผ่าน ๓๕ หน่วยกิต (หลักสูตรกาหนดผ่านไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต) สอบผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เมื่อวัน ที่ ๒๗ ธัน วาคม ๒๕๕๕ ผ่ านเกณฑ์การวัดความรู้ภ าษาต่างประเทศโดยการลงทะเบียนในภาคการศึกษา
๓/๒๕๕๖ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารการเกษตรราชภัฏ (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๒) อยู่ระหว่างการเขียน
วิทยานิพนธ์เพื่อขอสอบวิทยานิ พนธ์ในเดือน กั นยายน ๒๕๕๙ โดยได้ดาเนินการส่ งเอกสารเพื่อตีพิมพ์เพิ่มเติม
ในวารสารพระวรุณ (อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม ๑) โดยทางวารสารแจ้งการได้รับบทความแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ซึ่งมีแผนการทดลอง ดังนี้
การทดลองที่ ๑ กาหนดระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๖ – เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖
การทดลองที่ ๒ กาหนดระหว่างเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
การทดลองที่ ๓ กาหนดระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๗ – เดือนธันวาคม ๒๕๕๗
นักศึกษาให้เหตุผลความจาเป็นที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ข้อบังคับกาหนด
เนื่องจากโคเจาะกระเพาะที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้ตายลงในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยได้แก้ปัญหาด้วยการขอความ
อนุเคราะห์ใช้โคและสถานที่ทดลอง ณ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ทาให้
ต้องเริ่มดาเนินการทดลองที่ ๑ ใหม่ เป็นเหตุให้การทดลอง ที่ ๒ ซึ่งต้องใช้ข้อสรุปจาการทดลองที่ ๑ รวมทั้งการ
ทดลองที่ ๓ ต้องใช้ข้อสรุปจากการทดลองที่ ๒ ต้องเลื่อนออกไปทาให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ในวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในคราวประชุ ม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและเห็ นชอบให้ขยายระยะเวลาการศึกษา ในภาค
การศึ ก ษาต้ น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ เป็ น เวลา ๑ ภาคการศึ ก ษา เนื่ อ งจากเหตุ สุ ด วิ สั ย คื อ โคเจาะกระเพาะที่
คณะเกษตรศาสตร์ ได้ ต ายลงในช่ ว งท าการทดลอง ท าให้ ต้ อ งขอความอนุ เ คราะห์ ใ ช้ โ คและสถานที่ ท ดลอง
ณ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ ท่าพระ จังหวัดขอนแก่น เป็นเหตุให้การทดลองไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ว ย การศึก ษาระดับ บัณ ฑิต ศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๑.๔ ในกรณีม ีเ หตุสุ ด วิ สั ย อธิก ารบดีส ามารถขยายระยะเวลาการศึก ษาได้แ ก่น ัก ศึก ษาได้ค รั ้ง ละ ๑
ภาคการศึกษาปกติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ด้วยโครงสร้างหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์กาหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ ๓ ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
แต่นักศึกษาดังกล่าวไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรกาหนด ทั้งนี้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อ ๑๑.๔ ระบุระยะเวลาการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา และข้อ ๔๔ สาหรับนักศึกษาที่ศึกษา
ในหลักสูตรซึ่งกาหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการสาเร็จการศึกษาและนักศึกษาได้
ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกาหนด นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษาได้ ครั้งละ ๑
ภาคการศึ ก ษา ทั้ งนี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศมหาวิ ทยาลั ย หากไม่ ส ามารถดาเนิ นการได้ ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ ต้ องเสนอ
สภาพิจารณา
จึงเสนอ...

๑๔
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ พิ จ ารณา อนุ มั ติข ยายระยะเวลาการศึ กษาเกิน เกณฑ์
ข้อบังคับกาหนด กรณีนายเทิดศักดิ์ ปุระมงคล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๕๙
มติที่ประชุม
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๔.๑.๒.๔ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาเกินเกณฑ์ข้อบังคับกาหนด
กรณีรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กรณี
นายดนุพัฒน์ ดวงมาลัย นักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาค
การศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญา
ดุษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรมไฟฟ้ า ที่ศึ กษาเกิน ข้อ บั งคั บก าหนด ในภาคการศึ ก ษาต้น ปี การศึ กษา ๒๕๕๙
จ านวน ๑ ราย คือ นายดนุ พัฒ น์ ดวงมาลั ย รหั ส นักศึ กษา ๕๓๑๓๘๐๐๑๐๙ โดยนักศึ กษาได้เ ข้าศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และศึกษาครบ ๖ ปีการศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ขณะนี้
นักศึกษาที่ได้ดาเนินการผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างรอการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสาร “Journal of Circuits, System and Computers” ซึ่ ง ทางวารสารแจ้ งได้ รั บ บทความแล้ ว เมื่อ วั น ที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๕๙ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เหตุผลที่ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่
ข้อบังคับกาหนด เนื่องจากในการทาวิจัยพบปัญหาการออกแบบวงจรทรานส์คอนดัคเตอร์ ในส่วนของการปรับค่าโดย
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ จึงเป็นเหตุให้งานวิจัยล่าช้ากว่าแผนงานที่กาหนด แต่อย่างไรก็
ตามในระหว่างที่ศึกษาอยู่ นักศึกษาได้ส่งผลงานและร่วมนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE
TENCON ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็น Conference ที่มี Impact สูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความพยายามและความตั้งใจในการทาวิจัยของนักศึกษา ให้มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับ โดยนักศึกษาสามารถสอบ
วิทยานิพนธ์ผ่าน และส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาตามแผนการศึกษา ยังคงเหลือเพียงการ
รอการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ในวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่
๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการศึกษา ในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นเวลา ๑ ภาคการศึกษา เนื่องจากเหตุสุดวิสัย คือ การรอการพิจารณาให้ได้รับการตอบรับจาก
วารสาร อยู่เหนือการควบคุมของนักศึกษา อีกทั้งนักศึกษายังแสดงถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการวางแผนเพื่อ
สาเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาได้นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ก่อนครบกาหนดเวลาใน
การศึกษาประมาณ ๑ ปี และได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์รวมถึงส่งวารสารไปตีพิมพ์ก่อนครบกาหนดเวลาการศึกษา
อีกด้วย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔๔
สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรซึ่งกาหนดให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการสาเร็จ
การศึกษา…

๑๕
การศึกษาและนักศึกษาได้ดาเนินการจนผ่านเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอื่นๆ ครบถ้วนแล้วแต่อยู่ในระหว่างรอการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่หลักสูตรกาหนด นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลา
การศึกษาได้ครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย หากไม่สามารถดาเนินการได้ด้วยเหตุ
ใดๆ ต้องเสนอสภาพิจารณา ในการนี้ จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอขยายระยะเวลาการศึกษา
ของนักศึกษารายดังกล่าว
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ พิ จ ารณา อนุ มั ติข ยายระยะเวลาการศึ กษาเกิน เกณฑ์
ข้อบังคับ กาหนด กรณีร อการยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการ กรณีนายดนุพัฒ น์ ดวงมาลัย นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก ในภาคการศึกษาศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๙)
นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๙) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา จานวน
๙ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๗ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน ๒ คน ในการนี้
ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๗ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๑ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จานวน ๒ คน
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
๔. คณะศิลปศาสตร์...

๑๖
๔. คณะศิลปศาสตร์
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๒ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ คน ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๑ คน
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ คน ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๙) จานวน ๙ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๗
คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน ๒ คน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : ปิดรายวิชา
๑๙๐๑ ๖๓๔ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒(๑-๒-๓) และเพิ่มรายวิชา ๑๙๐๑ ๖๑๙
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔(๑-๖-๕) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา วิทยาลั ยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ขอปรับปรุงแก้ไขหลั กสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ การปรับปรุงครั้งนี้ เป็น การปรับปรุงย่อย ไม่กระทบโครงสร้างหลั กสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
สาระสาคัญในการปรับปรุง คือ
๑) ขอปิดรายวิชา ๑๙๐๑ ๖๓๔ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) ๒(๑-๒-๓) ในหมวดวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาชีพเลือก เนื่องจากเนื้อหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของรายวิชาดังกล่าวตามเกณฑ์แพทยสภา
มีปริมาณมากทาให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมภายในจานวนหน่วยกิต ๒(๑-๒-๓)

๒) ขอเพิ่ม…

๑๗
๒) ขอเพิ่มรายวิชา ๑๙๐๑ ๖๑๙ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) ๔(๑-๖-๕) ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก เนื่องจากเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติของรายวิชาตามเกณฑ์แพทยสภามีปริมาณมาก
และเนื้อหาส่วนใหญ่มีความสาคัญต่อความรู้ของบัณฑิตในการนาไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยใน ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับนักศึกษามากที่สุด
วิทยาลั ย แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุ ข จึงเสนอขออนุมัติการปรับปรุงรายละเอียดในหลั กสู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยเริ่มใช้ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้
คณะได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภามหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แล้ว แต่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ยืนยันการจัดทารายละเอียดของ
รายวิชาเป็น มคอ.๓ ตามเดิม เนื่องจากรายวิชา ๑๙๐๑ ๖๑๙ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency medicine) ๔(๑-๖-๕)
นักศึกษาไม่มีการออกไปฝึกงานนอกสถานที่
จึ ง เสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ย เพื่ อพิจารณา อนุมัติ การปรับปรุงหลั กสู ตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ของหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ รายละเอี ย ดดั ง นี้
๑) ปิดรายวิชา ๑๙๐๑ ๖๓๔ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๒(๑-๒-๓)
๒) เพิ่มรายวิชา ๑๙๐๑ ๖๑๙ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ๔(๑-๖-๕)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และปรับปรุงวัน
เวลาในการดาเนินการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจ ารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงย่อย ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มีสาระสาคัญในการปรับปรุง คือ
๑) ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเพิ่ม ดร.กิตติมา ศิลปษา
เพื่อเรียนรู้การบริหารงานของหลักสูตร

๒) ปรับปรุง...

๑๘
๒) ปรับปรุงวัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน จากเดิม จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ
เปลี่ ยนเป็น จัดการเรี ยนการสอนวัน -เวลาราชการ และ นอกวัน -เวลาราชการ เพื่อรองรับรองรับความต้องการ
ของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน นอกวัน-เวลาราชการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรการปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตร
เดิมปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึ ง เสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ พิจ ารณา อนุ มัติ ก ารปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรกรณี ไม่ ก ระทบ
โครงสร้างหลักสูตร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้
๑) ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๒) ปรับปรุงวันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร และการรับเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน ๖ หลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๑ ข้อ ๕ รูปแบบของ
หลักสูตร ข้อที่ ๕.๒ ภาษาที่ใช้ และข้อที่ ๕.๓ การรับเข้าศึกษา จานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔) หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี แ ละชี ว ภาพ หลั กสู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕) หลักสูตร…

๑๙
๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
๖) หลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
หลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงย่อย ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มีสาระสาคัญในการปรับปรุง คือ ขอปรับปรุงภาษาที่ใช้ เป็น “จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ” และปรับปรุงการรับเข้าศึกษา เป็น “รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ” เพื่ อ รองรั บ นโยบายการรั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมปรากฏว่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึ ง เสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ พิจ ารณา อนุมั ติ ก ารปรับ ปรุง หลั ก สู ต ร กรณี ไม่ ก ระทบ
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร : การปรั บ ปรุ ง ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร และการรั บ เข้ า ศึ ก ษา
ระดับปริญญาตรี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๖ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๔) หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมเคมี แ ละชี ว ภาพ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๕) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๖) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
วันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ…

๒๐
อุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๙ วัน ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ และอยู่ระหว่างรอรับทราบการให้ ความเห็ น ชอบหลั กสู ตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การปรั บ ปรุ งครั้งนี้เป็นการปรับปรุงย่อย ไม่กระทบโครงสร้างหลั กสู ตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
มี ส าระส าคั ญ ในการปรั บ ปรุ ง คื อ ปรั บ ปรุ ง วั น -เวลา ในการด าเนิ น การเรี ย นการสอน จากเดิ ม
จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ เปลี่ยนเป็น จัดการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ และ นอกวัน-เวลาราชการ
เพื่อรองรับ รองรั บความต้องการของผู้ส นใจเข้าศึกษาต่อในหลั กสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรการปรับปรุงรายละเอียดในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมอุ ต สาหการ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
เป็นต้นไป ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมปรากฏ
ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึ ง เสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ พิจ ารณา อนุ มัติ ก ารปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรกรณี ไม่ ก ระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงวันเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตร
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๙ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๐ หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๐
จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จานวน ๓ ครั้ง มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ว
๑๕ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๕๑๖ คน ปัจจุบันคงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จานวน ๑๓๒ คน
๒. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ ครบรอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
คณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขรายละเอียด
หลักสูตร...

๒๑
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว
๓. สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสู ตรและข้อบั งคับ ที่เกี่ ย วข้องแล้ ว หลั กสู ตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญา พ.ศ. ๒๕๕๘ อนึ่ ง หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ด าเนิ น การตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามแบบ มคอ.๒ ที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้
๑) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๕ คน ดังนี้
ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ :สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ :ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

๑

นางสาววาสนา เหง้าเกษ
Master of Science : Computer Science
The University of Warwick : ๒๕๕๐
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๔๐
วิทยาศาสตรบัณฑิต : สถิติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๔
นางสาวทศพร จูฉิม
Doctor of Philosophy : Computer Science
University of Southampton,
Southampton : ๒๕๕๓
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๔๐

๒

จานวนผลงานทางวิชาการ*
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี
นับจากปีเปิดหลักสูตร)
บทความวิจัย
บทความวิจัย ตารา/ ผลงาน
(ที่ตีพิมพ์ใน
(ที่เสนอในการ หนังสือ อื่น
วารสารวิชาการ
ประชุม
ระดับชาติและนานาชาติ)
วิชาการ)
๒
๓
๑
๓

-

๖

-

๑

๒๒
ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ :สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ :ปีที่
สาเร็จการศึกษา

จานวนผลงานทางวิชาการ*
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี
นับจากปีเปิดหลักสูตร)
บทความวิจัย
บทความวิจัย
ตารา/ ผลงาน
(ที่ตีพิมพ์ใน
(ที่เสนอในการ หนังสือ อื่น
วารสารวิชาการ
ประชุมวิชาการ)
ระดับชาติและนานาชาติ)

วิทยาศาสตรบัณฑิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๗
๓

๔

๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรดา แฮร์บส์ท
Doctor of Philosophy : Computer
Science
Lehigh University, USA : ๒๕๔๖
Master of Science : Computer Science
Lehigh University, USA : ๒๕๔๓
วิทยาศาสตรบัณฑิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๙
นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ
Doctor of Philosophy : Information
Science and Technology
Osaka University, Osaka, Japan : ๒๕๕๓
Master of Engineering : Information
Science and Technology
Osaka University, Osaka, Japan : ๒๕๕๐
Bachelor of Engineering : Information
Science and Technology
Osaka University, Osaka, Japan : ๒๕๔๘
นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : วิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๖
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

๖

๖

-

๒

๓

-

-

-

๓

๗

-

-

๒๓
ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล
คุณวุฒิ :สาขาวิชา สถาบันที่สาเร็จ :ปีที่
สาเร็จการศึกษา

จานวนผลงานทางวิชาการ*
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี
นับจากปีเปิดหลักสูตร)
บทความวิจัย
บทความวิจัย
ตารา/ ผลงาน
(ที่ตีพิมพ์ใน
(ที่เสนอในการ หนังสือ อื่น
วารสารวิชาการ
ประชุมวิชาการ)
ระดับชาติและนานาชาติ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : ๒๕๕๐
วิทยาศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๓
๔) ระบบการจัดการศึกษา :
๔.๑ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน : ระบบทวิภาค ๑ ปี แบ่งเป็น ๒
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์
๔.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
๔.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี
๕) การดาเนินการหลักสูตร : วัน-เวลาราชการ ภาคต้น
ระหว่างเดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย ระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม
๖) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา : เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ดังนี้
๖.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
๖.๒ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม
คาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖.๓ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
๖.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
๗) แผนการรับนักศึกษา : รับนักศึกษาปีละ ๘๐ คน
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน ๑๗,๘๒๕.๙๘ บาท/คน/ปี
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร : เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่
เกิน ๘ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต

หมวดวิชา…

๒๔
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชา

จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต

๑) กลุ่มวิชาภาษา
ก. กลุ่มภาษาไทย
จานวน ๓ หน่วยกิต
ข. กลุ่มภาษาต่างประเทศ จานวน ๑๒ หน่วยกิต
๒) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต สิ่งแวดล้อม จานวน ๓ หน่วยกิต
ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ จานวน ๓ หน่วยกิต
๓) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ จานวน ๓ หน่วยกิต
ข. กลุ่มพลเมือง การอยู่ร่วมกัน
จานวน ๓ หน่วยกิต
๔) กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๑) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๒) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ก. แผนปกติ
ไม่น้อยกว่า
ข. แผนสหกิจ
ไม่น้อยกว่า
๓) กลุ่มวิชาชีพเลือก
ก. แผนปกติ
ไม่น้อยกว่า
ข. แผนสหกิจ
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพ
ก. แผนปกติ
ไม่น้อยกว่า
ข. แผนสหกิจศึกษา
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

๖ หน่วยกิต

๖ หน่วยกิต

๓ หน่วยกิต
๙๖ หน่วยกิต
๑๘ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต
๔๘ หน่วยกิต
๒๔ หน่วยกิต
๒๑ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๙ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๑๓๒ หน่วยกิต

๑๑) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร ดังนี้
๑๑.๑ ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต
๑๑.๒ ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ และได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมของหมวดวิชาชีพบังคับไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๓ ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา
๑๑.๔ ไม่เป็นผู้ค้างชาระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
๑๑.๕ การอนุมัต…ิ

๒๕
๑๑.๕ การอนุมัติอนุปริญญาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ข้อ ๖๑.๔ ดังนี้
๑) ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่
๑.๗๕ - ๑.๙๙ หรือ
๒) ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และมีหน่วยกิตที่ได้และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือที่หลักสูตรกาหนด
สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรูปแบบเอกสารหลักสูตรแล้ว มีความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
พ.ศ. ๒๕๕๒ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๖ ขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ท้องถิ่น สังกัดคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะรัฐศาสตร์ ขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น หลั ก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๖ หลั ก สู ต รนี้ไ ด้ จัด การเรีย นการสอนตั้ ง แต่ ปีก ารศึ ก ษา ๒๕๔๙
สภามหาวิ ทยาลั ย ฯ อนุ มั ติเ ปิ ด หลั กสู ตรครั้ ง แรก เมื่ อวั นที่ ๒๓ มิถุ นายน ๒๕๕๐ ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจานวน ๑ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒. เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรเนื่องจาก
๒.๑ หลักสูตรมีจานวนรับเข้าศึกษาต่ากว่าแผนการรับมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
๒.๒ หลักสูตรไม่สามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๓ หลั ก สู ต รไม่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายและความต้ อ งการของประเทศ
เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น เป็นหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือ
ทางวิช าการระหว่า งมหาวิ ทยาลั ย อุ บ ลราชธานี กับกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย ได้ยุ ติก ารให้ ทุน แก่ บุค ลากรองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
ติดต่อกันมา ๔ ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ จึงหมดความจาเป็นในการผลิตบัณฑิต
ทั้งนี…้

๒๖
ทั้งนี้ หลักสูตรมีนักศึกษาตกค้างปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๙ คน และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ จานวน ๑๙ คน คณะมีแนวทางการดาเนินการกับนักศึกษาที่ตกค้าง คือ คณะรัฐศาสตร์ ยังคงเปิด
สอนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา
๓. สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้วการขอปิดหลักสูตรเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๒ ข้อ ๓ (๓.๒) หลั กสู ตรที่มีจ านวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือหลักสู ตรที่ไม่มี
นักศึกษาเข้าศึกษา หรือไม่เปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา และ ข้อ (๓.๓) หลักสูตรที่มีปัญหาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม หรือหลักสูตรไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่คุ้มค่า ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ
และนโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่หมดความจาเป็นในการผลิตบัณฑิต
การนี้ จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา อนุมัติการปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๗ ขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
สังกัดคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะรัฐศาสตร์ ขอปิดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
เปิดหลักสูตรครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจ ารณารั บ ทราบการให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ ดาเนินการปรับปรุง
หลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรจ านวน ๑ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒. เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรเนื่องจาก
๒.๑ หลั กสู ตรมีจ านวนรับ เข้ าศึ กษาต่ ากว่า แผนการรับ มาอย่ างต่อ เนื่ อ ง
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
๒.๒ หลักสูตรไม่สามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้งนี้ หลักสูตรมีนักศึกษาตกค้างปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๒๐ คน คณะมีแนวทางการดาเนินการกับ
นักศึกษาที่ตกค้าง คือ คณะรัฐศาสตร์ ยังคงเปิดสอนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายสาเร็จ
การศึกษา
๓. สานักงาน…

๒๗
๓. สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้วการขอปิดหลักสูตรเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๒ ข้อ ๓ (๓.๒) หลั กสู ตรที่มีจ านวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือหลักสู ตรที่ไม่มี
นักศึกษาเข้าศึกษา หรือไม่เปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา และ ข้อ (๓.๓) หลักสูตรที่มีปัญหาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม หรือหลักสูตรไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่คุ้มค่า ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ
และนโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่หมดความจาเป็นในการผลิตบัณฑิต
การนี้ จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จึ งเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณา อนุมัติก ารปิดหลั กสู ตรรัฐ ศาสตรมหาบัณฑิ ต
สาขาวิชาการปกครอง สังกัดคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๘ ขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. คณะรัฐศาสตร์ ขอปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ หลั กสู ตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเปิดหลักสูตรครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั กสูตรจานวน ๑ ครั้ ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
๒. เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรเนื่องจาก
๒.๑ หลั กสู ตรมีจ านวนรับ เข้ าศึ กษาต่ ากว่า แผนการรับ มาอย่ างต่อ เนื่ อ ง
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘
๒.๒ หลักสูตรไม่สามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ ม าตรฐานตามกรอบคุณ วุ ฒิ ร ะดั บ บัณ ฑิ ตศึ กษา สาขารัฐ ประศาสนศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (มคอ.๑)
ทั้งนี้ หลักสูตรมีนักศึกษาตกค้างปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๓๖ คน และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๓๖ คนคณะมีแนวทางการดาเนินการกับนักศึกษาที่ตกค้าง คือ คณะรัฐศาสตร์ ยังคงเปิด
สอนนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้ จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายสาเร็จการศึกษา

๓. สานักงาน…

๒๘
๓. สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้วการขอปิดหลักสูตรเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน
๒๕๕๒ ข้อ ๓ (๓.๒) หลั กสู ตรที่มีจ านวนนักศึกษาต่ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง หรือหลักสู ต รที่ไม่มี
นักศึกษาเข้าศึกษา หรือไม่เปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา และ ข้อ (๓.๓) หลักสูตรที่มีปัญหาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม หรือหลักสูตรไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่คุ้มค่า ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ
และนโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่หมดความจาเป็นในการผลิตบัณฑิต
การนี้ จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จารณา อนุ มั ติ ก ารปิด หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตร
มหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ สั ง กั ด คณะรั ฐ ศาสตร์ ตั้ง แต่ ภ าคการศึ กษาต้ น ปีก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดกรอบอัตรากาลัง
ของบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดกรอบอัตรากาลังของ
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ข้อ ๒๐ การกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่ ว นราชการควรมีระดับใด จานวนเท่าใด ต้องยึดหลั กการ
วิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และประเมินค่างานเพื่อวัดคุณภาพของตาแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่และความ
รับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. และหรือมหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตามข้อ ๒๐ ให้กาหนดจานวนเป็นสัดส่วนเทียบกับ
จานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ให้มีจานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง ส่วนระดับชานาญ
งานพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
(๒) ตาแหน่ งประเภทวิช าชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการให้มีจานวนกรอบได้
ทุกตาแหน่ ง ส่วนระดับชานาญการพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่ว น
ราชการ
ส่วนการ...

๒๙
ส่วนการกาหนดกรอบระดับเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการทาการประเมินค่างานตาม
ข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อขออนุมัติ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบหลักการ ในการกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)
ของตาแหน่งประเภททั่วไป และตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละส่วนราชการ ตามผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามความในข้อ ๒๑ ของข้อบังคับ ฯ ตามที่กองการเจ้าหน้าที่นาเสนอ
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความในข้อ ๒๑ ของข้อบังคับฯ ดังกล่าว พบว่าส่วนราชการที่มีผู้ดารง
ตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษมีจานวนที่เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
แล้ ว ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สานักงานอธิการบดี
สานักวิทยบริการ ดังนั้น ส่วนราชการจึงไม่สามารถกาหนดกรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชานาญ
การพิเศษ ในระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) ได้ประกอบกับเมื่อพิจารณาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย พบว่า บุคลากร
ที่ดารงตาแหน่งระดับชานาญการพิเศษ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีจานวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของ
บุคลากรประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (เอกสารประกอบการประชุม ๔.๑)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการที่มีภาระงานที่มีความสาคัญ มีความยุ่งยาก และมีความจาเป็นที่จะ
กาหนดกรอบอัตรากาลังระดับช านาญการพิเศษ ที่มีจานวนมากกว่าร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่ว น
ราชการแล้ ว ทาการประเมิ น ค่างานตามข้ อ ๒๐ ตามหลั กเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลั ยกาหนด และเสนอ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อขออนุมั ติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง จึงเสนอขอแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
เดิม
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น
ตาม ข้อ ๒๐ ให้กาหนดจานวนเป็นสัดส่วนเทียบกับ
จานวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ตาแหน่ งประเภททั่ว ไป ระดับ ช านาญงาน ให้ มี
จานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง ส่ ว นระดับ ช านาญงาน
พิ เ ศษ ให้ มี จ านวนกรอบได้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของ
ประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ
(๒) ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะ ระดั บ ช านาญการให้ มี จ านวนกรอบได้ ทุ ก
ตาแหน่ ง ส่ ว นระดั บ ช านาญการพิเ ศษ ให้ มี จ านวน

เสนอขอแก้ไขเป็น
ข้อ ๒๑ กรอบอัตรากาลังของระดับตาแหน่งที่สูงขึ้น ตาม
ข้อ ๒๐ ให้ ก าหนดจ านวนเป็ นสั ด ส่ ว นเที ย บกับ จ านวน
ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยดังนี้
(๑) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน ให้มีจานวน
กรอบได้ ทุกตาแหน่ง ส่ ว นระดับ ช านาญงานพิเ ศษ ให้ มี
จานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่
มีในส่วนราชการ
(๒) ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชานาญการให้ มีจานวนกรอบได้ทุกตาแหน่ง ส่ ว น
ระดับชานาญการพิเศษ ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละ
ยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ

๓๐
เดิม
กรอบได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่งที่มีใน
ส่วนราชการ
ส่ ว นการก าหนดกรอบระดั บ เชี่ ย วชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการทาการประเมินค่างาน
ตา ม ข้ อ ๒ ๐ ต า มห ลั ก เก ณ ฑ์ ที่ ก . พ . อ . แ ล ะ
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และเสนอคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
เป็นกรณีไป

เสนอขอแก้ไขเป็น
กรณีที่ส่วนราชการมีภาระงานที่มีความสาคัญ และมี
ความจาเป็นต้องกาหนดกรอบอัตรากาลังระดับชานาญ
งานพิ เ ศษ และหรื อ ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษมากกว่ า
ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของประเภทต าแหน่ ง ที่ มี ใ นส่ ว นราชการ
หรือต้องกาหนดกรอบอัตรากาลังระดับเชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการทาการประเมินค่างาน
ตามข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัย
กาหนด และเสนอคณะกรรมการพิ จารณากลั่น กรอง
เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การกาหนดกรอบอัตรากาลังของบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการกาหนดกรอบอัตรากาลังระดับมหาวิทยาลัยให้มีกรอบอัตรากาลัง
ระดับชานาญงานพิเศษและหรือชานาญการพิเศษจานวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภทตาแหน่ง และระดับส่วน
ราชการจึ ง ควรกาหนดกรอบอัตราก าลั งระดับ ช านาญงานพิเ ศษและหรือ ช านาญการพิ เศษ ให้ มี จานวนไม่ เกิ น
ร้อยละสิ บห้าของประเภทตาแหน่ง เพื่อให้ส่ วนราชการที่มีภาระงานที่มีความสาคัญ และมีความจาเป็นสามารถ
กาหนดกรอบอัตรากาลังเกินกว่าร้อยละสิบห้าของประเภทตาแหน่งได้
๒. เห็นควรแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดกรอบอัตรากาลังของ
บุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
๑. ข้อ ๒๑ (๑) บรรทัดที่ ๒ แก้ไขเป็น “ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของประเภท
ตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ”
๒. ข้อ ๒๑ (๒) บรรทัดที่ ๒ – ๓ แก้ไขเป็น “ให้มีจานวนกรอบได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของ
ประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ”
๓. วรรคสาม แก้ ไ ขเป็ น “กรณี ที่ ส่ ว นราชการมี ภ าระงานที่ มี ค วามส าคั ญ และมี ค วาม
จาเป็ นต้องกาหนดกรอบอัตรากาลังระดับ ชานาญงานพิเศษ และหรือระดับ ชานาญการพิเศษที่มีจานวนเกินกว่า
ร้อยละสิบห้าของประเภทตาแหน่งที่มีในส่วนราชการ และหรือต้องกาหนดกรอบอัตรากาลัง ระดับเชี่ยวชาญและ
เชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการทาการประเมินค่างานตามข้อ ๒๐ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. และมหาวิทยาลัยกาหนด
และเสนอคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ระดับมหาวิทยาลัย
กาหนดให้มีกรอบอัตรากาลังระดับชานาญงานพิเศษและหรือชานาญการพิเศษจานวนไม่เกินร้อยละยี่สิบของประเภท
ตาแหน่ง”
มติที่ประชุม...

๓๑
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนด
กรอบอัตรากาลังของบุคลากร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ ม เติ ม ของคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และเมื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ขเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จั ด ส่ ง ให้
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๒ ขออนุมัติจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Kochi ประเทศญี่ปุ่น
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน สานักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ในการจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี กั บ
University of Kochi (UOK) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และกิจกรรมทางด้า น
วิชาการ เช่น การวิจัยร่วมสถาบัน การร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เป็นต้น
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษาและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้จัดทาบันทึกข้อตกลงฯ กับ UOK ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่อหน่วยงาน บุคคลและสถานที่ติดต่อ ชื่อหน่วยงาน
University of Kochi
บุคคล
Professor Kimiko Nagasawa
Chair of the Committee on the International Exchange
ที่อยู่
University of Kochi
๒๗๕๑-๑, Ike, Kochi-shi, Kochi, ๗๘๑-๘๕๑๕, Japan
โทรศัพท์: (๘๑) ๘๘ ๘๔๗ ๘๗๓๖
โทรสาร: (๘๑) ๘๘ ๘๔๗ ๘๖๗๒
๒. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยโกจิ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ Kochi
Women’s University ปัจจุบันมหาวิทยาลัยโกจิ มีทั้งหมด ๔ คณะ
และ ๒ บัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่
๑. Faculty of Social Welfare
๒. Faculty of Cultural Studies
๓. Faculty of Nursing
๔. Faculty of Nutrition
๕. Graduate School of Human Life Sciences

๓๒
หัวข้อ
๓. จุดแข็ง/จุดเด่น

๔. ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การ
ปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมี
ข้อตกลง
๕. ความร่วมมือที่วางแผนจะทาร่วมกัน
หรือข้อผูกมัดต่าง ๆ

๖. ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย

๗. หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นต้นเรื่อง
๘. ระยะเวลาที่มีผลผูกพันของข้อตกลง
ความร่วมมือ
๙. ระดับผู้ลงนามของอีกฝ่าย
๑๐. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย ม.อุบลฯ
๑๑. วิธีการลงนาม
๑๒. ระบุ วัน เดือน ปี ที่จะลงนาม

รายละเอียด
๖. Graduate School of Nursing
มหาวิทยาลัยโกจิ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ก่อตั้งคณะพยาบาลของ
ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยโกจิมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ
สวัสดิการสังคม การดูแลผู้สูงอายุ และการพยาบาล
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโกจิเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดู
งานหลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๕๙ และร่วมพูดคุยเรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ คณะศิลปศาสตร์
ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือและพัฒนาโดยจัดให้มีการ
๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์
๒. ดาเนินการวิจัยร่วม
๓. ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ สัมมนา
๔. แลกเปลี่ยนบุคลากร และ
๕. แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ
๑. พันธกิจที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้และเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษา
และส่งผลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
๒. พันธกิจที่ ๒ มีความเป็นไปได้ที่จะทาโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อ
พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
๓. สนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้างชื่อเสียง
และความเป็นสถาบันชั้นนาในระดับอาเซียนและลุ่มน้าโขง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๕ ปี ทั้งนี้ อาจต่ออายุได้
อธิการบดี
อธิการบดี
ลงนามและจัดส่งทางไปรษณีย์
ยังไม่กาหนด

ทั้งนี้ หากจะมีการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ต้องมีการใช้งบประมาณ จะมีการทาข้อตกลงเป็นการเฉพาะกัน
อีกครั้ง (Article III)
การนี้ ส านั กงานวิ เทศสั มพั น ธ์ เห็ น ว่าการจั ดทาบันทึก ข้อตกลงความร่ว มมือทางวิช าการ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ UOK จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

๓๓
อุบ ลราชธานี จึ ง ได้เสนอ บั น ทึกข้ อตกลงฯ ที่ได้ต รวจสอบ/แก้ไข ภาษาให้ ถู กต้องตามหลั กไวยากรณ์ มาพร้อ ม
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ท า/ลงนามความร่ ว มมื อ ฯ
กับ University of Kochi ประเทศญี่ปุ่น
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๓ ขออนุมัติต่ออายุข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Yamaguchi University, Faculty of
Engineering ประเทศญี่ปุ่น
นางสิ ริ นทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสั มพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อ พิจ ารณา ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอต่ออายุข้อตกลงเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่าง
คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ยามากู จิ (Yamaguchi
University, Faculty of Engineering; YUFE) ประเทศญี่ปุ่น อีก ๕ ปี คือระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ - ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากยังมีการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อตกลงเดิมที่มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้หมดอายุลง
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษาและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้ต่ออายุบันทึกข้อตกลงฯ กับ YUFE ดังนี้
หัวข้อ
๑. ชื่อหน่วยงาน บุคคลและสถานที่ติดต่อ

๒. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

๓. จุดแข็ง/จุดเด่น

รายละเอียด
ชื่อหน่วยงาน Yamaguchi University Faculty of Engineering
บุคคล
Associate Professor Dr. Hisashi Hoshida (ผู้ประสานงาน)
E-mail: hoshida@yamaguchi-u.ac.jp
ที่อยู่
๒-๑๖-๑ Tokiwadai Ube-shi
Yamaguchi, ๗๕๕ - ๘๖๑๑ JAPAN
มหาวิทยาลัยยามากูจิ ตั้งอยู่ที่จังหวัดยามากูจิ ประเทศญี่ปุ่น
สาหรับวิทยาเขตอุเบะนั้น ตั้งอยู่ที่อาเภออุเบะ มี ๑ คณะ คือคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
มีความร่วมมือทางด้านงานวิจัยมามากกว่า ๑๐ ปี มีการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างทั้งสองคณะอย่างต่อเนื่อง และเมื่อปี
๒๐๑๓ ได้เริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะ

๓๔
หัวข้อ

รายละเอียด
วิทยาศาสตร์ กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรม
เคมี)
๔. ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การ
เคยมีการลงนามสัญญาในข้อตกลงครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง เพื่อให้ นักศึกษาญี่ปุ่นได้มาทาวิจัยระยะสั้น ๑ เดือน ที่ม.อุบลฯ
โดยนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง และนักศึกษาไทยได้มี
โอกาสไปทาวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย โดยทางญี่ปุ่นสนับสนุนเงิน
บางส่วน
๕. ความร่วมมือที่วางแผนจะทาร่วมกันหรือ หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ YUFE
ข้อผูกมัดต่าง ๆ
- ส่งนักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาอยู่ที่เมืองไทยในระยะเวลาสั้น
(๑ เดือน) จานวน ๑-๓ คนต่อปี
- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาญี่ปุ่นที่มาเมืองไทย
- จัดหาที่พัก ให้ความอนุเคราะห์สารเคมี อุปกรณ์ คาแนะนา
สาหรับนักศึกษาชาวไทยที่ไปทาวิจัยที่ญี่ปุ่น
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ
- ประสานงาน เรื่องการเดินทาง จัดหาที่พัก ให้ความอนุเคราะห์
สารเคมี อุปกรณ์ คาแนะนาสาหรับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่มาทา
วิจัยที่ ม.อุบลฯ ซึ่งนักศึกษาจะอยู่ภายใต้ความดูแล ของ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สนม ร่วมสุข
๖. ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย กลยุ ท ธ์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ ๑. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะ
ของมหาวิทยาลัย
ตามมาตรฐานสากล สามารถเรี ย นรู้ และพัฒ นาตนเองได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสานึกที่ดี
และมีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
๗. หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นต้นเรื่อง
Yamaguchi University Faculty of Engineering
๘. ระยะเวลาที่ มี ผ ลผู ก พั น ของข้ อ ตกลง
๑ เมษายน ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
ความร่วมมือ
๙. ระดับผู้ลงนามของอีกฝ่าย
Professor Masato SHINJI
Dean of Faculty of Engineering
Yamaguchi University
๑๐. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย ม.อุบลฯ
รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ โดยขอรับมอบอานาจ จาก อธิการบดี

๓๕
หัวข้อ
๑๑. วิธีการลงนาม
๑๒. ระบุ วัน เดือน ปี ที่จะลงนาม

รายละเอียด
ส่งทางไปรษณีย์
สิงหาคม ๒๕๕๙

การนี้ ส านั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ เห็ น ว่ า การต่ อ อายุ ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ ระหว่ า ง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี กับ YUFE จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในทางวิช าการต่อนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เสนอ ข้อตกลงฯ ที่ได้ตรวจสอบ/แก้ไข ภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มาพร้อม
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว และผลการดาเนินงานในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ต่ออายุข้อตกลงเพื่อ
แลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Yamaguchi University, Faculty of Engineering ประเทศญี่ปุ่น
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๔ ขออนุมัติจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University Putra Malaysia
ประเทศมาเลเซีย
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์ขอจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษาและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้จัดทาบันทึกข้อตกลงฯ กับ UPM ดังนี้
หัวข้อ
๑. ชื่อหน่วยงาน บุคคลและสถานที่ติดต่อ

รายละเอียด
ชื่อหน่วยงาน
Universiti Putra Malaysia
บุคคล
Professor M Nasir Shamsudin PhD
ที่อยู่
Deputy Vice Chancellor (Academic & International)
Universiti Putra Malaysia
๔๓๔๐๐ UPM Serdang, Selangor D.E. Malaysia
Phone : +๖๐๓-๘๙๔๘ ๖๕๓๙
Mobile: +๖๐๑๙-๓๘๔ ๙๓๒๐
Fax : +๖๐๓-๘๙๔๓ ๒๕๑๖

๓๖
หัวข้อ
๒. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย (Universiti Putra Malaysia) เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐประเทศมาเลเซีย และเป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนาแห่งหนึ่งของอาเซียน มีการเรียนการสอนที่มีชื่อเสียงใน
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย
ก่อตั้งมาแล้วกว่า ๘๕ ปี จัดการศึกษาทั้งหมด ๑๖ คณะ และ ๙
สถาบัน ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ ๓๗๖ ของ
โลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตร
มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซียได้ถูกจัดอยู่ในอันดับ ๔๕ ของ
มหาวิทยาลัยด้านการเกษตรที่ดีที่สุดในโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
๓. จุดแข็ง/จุดเด่น
- เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ ๓๗๖ ของโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๔ และ
ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ ๔๕ ของมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรที่
ดีที่สุดในโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
- ได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
๔. ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การ
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ได้ไปศึกษาต่อและสาเร็จการศึกษา
ปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง
ระดั บ ปริญ ญาเอกจากมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง นี้ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕
จานวน ๑ คน คือ ดร.ทวี ศั กดิ์ วิ ย ะชั ย ต าแหน่ ง นั กวิ ช าการ
เกษตร
๕. ความร่วมมือที่วางแผนจะทาร่วมกันหรือ หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ คู่สัญญา
ข้อผูกมัดต่าง ๆ
๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
๒. แลกเปลี่ยนบุคลากร
๓. ความร่วมมือทางวิชาการ
๔. ความร่วมมือทางงานวิจัย
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ ม.อุบลฯ
๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษา
๒. แลกเปลี่ยนบุคลากร
๓. คามร่วมมือทางวิชาการ
๔. ความร่วมมือทางงานวิจัย
๖. ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของ กลยุทธ์ที่ ๓
มหาวิทยาลัย
พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นการวิ จั ย เพื่ อ ยกระดั บ สู่ ก ารเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย ระดั บ ชาติ ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง และอาเซี ย น
สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการวิ จั ย กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ

๓๗
หัวข้อ
รายละเอียด
๗.หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นต้นเรื่อง
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๘. ระยะเวลาที่มีผลผูกพันของข้อตกลงความ
๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๖-๒๐๒๐)
ร่วมมือ
๙. ระดับผู้ลงนามของอีกฝ่าย
PROFESSOR DATIN PADUKA DR AINI IDERIS
Vice Chancellor
๑๐. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย ม.อุบลฯ
อธิการบดี
๑๑. วิธีการลงนาม
ลงนามและจัดส่งทางไปรษณีย์
๑๒. ระบุ วัน เดือน ปี ที่จะลงนาม
สิงหาคม ๒๕๕๙
การนี้ ส านั กงานวิ เทศสั มพั น ธ์ เห็ น ว่าการจั ดทาบันทึก ข้อตกลงความร่ว มมือทางวิช าการ ระหว่า ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ UPM จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี จึ ง ได้เสนอ บั น ทึกข้ อตกลงฯ ที่ได้ต รวจสอบ/แก้ไข ภาษาให้ ถู กต้องตามหลั กไวยากรณ์ มาพร้อ ม
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด ท า/ลงนามความร่ ว มมื อ ฯ กั บ
Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔.๕ ขอความเห็นชอบ MOA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา หลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาเวียดนามและการสื่ อสาร หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรในรูปแบบการเรียน แบบ ๓+๑ คือ เรียนที่ประเทศไทย ๓ ปี และเรียนที่ประเทศเวียดนาม
๑ ปี โดย นักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ที่จะต้องเดินทางไปเรียน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในสถาบันการศึกษาที่มี
ความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาเวียดนามกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อสาเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศเวียดนามแล้ว ให้นักศึกษานาผลการศึกษาแจ้ง
ประธานบริหารหลักสูตรฯ เพื่อดาเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกลับมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในภาคการศึกษา
๑/๒๕๕๙ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๖ จะต้องเดินทางไปเรียนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และทางหลักสูตรได้
ประสานการเปิ ด รายวิ ช ามหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยคณะศิ ล ปศาสตร์ เ สนอเรื่ อ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่ อวั น ที่ ๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ พิ จ ารณาร่ า ง MOA ทั้ ง นี้
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบและให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณา MOA ดังกล่าว
จึงเสนอ...

๓๘
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ MOA
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- เนื่องจากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่กาหนดหลักการและ
ขอบเขตไว้โดยกว้างไว้แล้ว ดังนั้นการที่คณะจะมีความร่วมมือในเรื่องใดเป็นการเฉพาะ ก็ให้ อานาจมหาวิทยาลั ย
ดาเนินการโดยจัดทา Contract (สัญญา) ที่มีการระบุรายละเอียดขอบเขตความร่วมมือและความรับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ายให้ชัดเจน (ไม่ต้องทาเป็น MOA เพราะมี MOU แล้ว) เช่น การทาความร่วมมือเรื่องการส่งนักศึกษาหลักสูตรภาษา
เวียดนามชั้นปีที่ ๔ ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในเวียดนามเป็นเวลาสองภาคการศึกษา สัญญาจะต้องระบุให้ชัดเจนว่า
นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาอะไรบ้าง ต้องชาระค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นอย่างไร มหาวิทยาลัยในเวีย ดนาม
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้คณะศิลปศาสตร์จัดทาสัญญาเสนออธิการบดี
พิจารณาอนุมัติต่อไป
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การ และให้ คณะศิ ล ปศาสตร์ จั ด ท าสั ญ ญา
(Contract) เรื่ องความร่ วมมือดังกล่า ว โดยระบุร ายละเอียดตามที่เสนอมาและตามค าแนะน าเพิ่มเติมของ
สภามหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติต่อไป
๔.๔.๖ ขออนุมัติเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สาหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษา
เวียดนามและการสื่อสาร รหัส ๕๖ – ๖๐ เมื่อศึกษาในชั้นปีที่ ๔ และขอ
อนุมัติโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเวียดนามและ
การสื่อสาร ชั้นปีที่ ๔ ที่จัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยใน
เวียดนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นาเสนอที่
ประชุม เพื่อพิ จารณา หลั ก สู ตรศิล ปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาเวียดนามและการสื่ อสาร หลั ก สู ตรปรับปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลักสูตรในรูปแบบการเรียน แบบ ๓+๑ คือ เรียนที่ประเทศไทย ๓ ปี และเรียนที่ประเทศเวียดนาม
๑ ปี โดยนักศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ที่จะต้องเดินทางไปเรียน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในสถาบันการศึกษาที่มี
ความร่วมมือทางวิชาการโดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนภาษาเวียดนามกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเมื่อสาเร็จ
การศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศเวียดนามแล้ว ให้นักศึกษานาผลการศึกษาแจ้ง
ประธานบริหารหลักสูตรฯ เพื่อดาเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกลับมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในภาคการศึกษา
๑/๒๕๕๙ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ รหัส ๕๖ จะต้องเดินทางไปเรียนที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และทางหลักสูตรได้
ประสานการเปิดรายวิชามหาวิทยาลั ยที่เกี่ย วข้องเรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะให้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สาหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร รหัส ๕๖ – ๖๐ และขออนุมัติโอนเงิน
ค่าธรรมเนียม…

๓๙
ค่าธรรมเนีย มการศึกษาของนั กศึกษาหลั กสู ตรเวียดนามและการสื่ อสาร ชั้นปีที่ ๔ ที่จัดสรรให้คณะศิล ปศาสตร์
ให้มหาวิทยาลัยในเวียดนาม
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
๑. การเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของนักศึกษาหลักสูตรเวียดนามและการสื่อสาร รหัส ๕๖ – ๖๐ เมื่อ
ศึกษาในชั้นปีที่ ๔ ในอัตราภาคการศึกษาละ ๑๔,๐๐๐ บาท (๒ ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และภาคปลาย)
๒. การโอนเงิน ๑) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของนักศึกษาหลักสูตรเวียดนามและการสื่อสาร รหัส ๕๖ – ๖๐
และ๒) ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเวี ย ดนามและการสื่ อ สาร ชั้ น ปี ที่ ๔ ที่ จั ด สรรให้
คณะศิลปศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยในเวียดนาม (VNU) ที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. กรณี การจั ด เก็บ ค่ า ใช้ จ่ ายเพิ่ม เติม จากนั ก ศึก ษา ขอให้ ม หาวิ ทยาลั ย พิ จารณาแก้ ไขระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฯ ให้สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของนักศึกษาในการเข้าศึ กษาในหลักสูตรนั้น โดยมอบ
ให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ให้คาแนะนาและกลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในคราวต่อไป
แต่เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์ชี้แจงว่า นักศึกษาหลักสูตรเวียดนามและการสื่อสาร รหัส ๕๖ – ๖๐
จะต้องเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ นี้ คณะมีความจาเป็นต้อง
จัดเก็บก่อนที่นักศึกษาเดินทางนั้น ก็ให้คณะดาเนินการได้โดยเสนอขออนุมัติอธิการบดี และคณะต้องชี้แจงและทา
ความเข้าใจกับนักศึกษาว่าคณะจัดเก็บเงินส่วนนี้เพื่อนาไปชาระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยในเวีย ดนามให้แก่
นักศึกษา (ที่นอกเหนือจากค่าลงทะเบียนที่นักศึกษาจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เนื่องจากค่าลงทะเบียนของ
มหาวิทยาลัยในเวียดนามสูงกว่าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีส่วนต่างที่นักศึกษาจะต้องจ่ายเพิ่มภาคการ
ศึกษาละ ๑๔,๐๐๐ บาท
๒. ส่วนที่คณะจะขออนุมัตินาเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเวียดนามและการ
สื่อสาร ชั้นปีที่ ๔ ที่จัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์ ไปจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยในเวียดนามเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษานั้น ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไ ขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ ให้อานาจมหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพื่อการดังกล่าวได้ ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของ
คณะศิลปศาสตร์ที่จะต้องนาเงินไปชาระค่าลงทะเบียนให้แก่มหาวิทยาลัยในเวีย ดนามในเดือนกันยายนนี้นั้น เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบต่อนักศึกษา ก็ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ อนุโลมตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๗ “๗.๓.๒ ใช้เพื่อการบริการการศึกษาและ
บริการส่วนกลาง เช่น เงินที่จ่ายเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เงินอุดหนุนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาชนบทสาหรับ
นักศึกษาและรายจ่ายอื่นใดที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในขอบวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย” ไปพลางก่อน
มติที่ประชุม...

๔๐
มติที่ประชุม

เห็นชอบและให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
๑. มอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ ดาเนินการแก้ไขระเบียบ
มหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ยมการศึก ษาสาหรั บ นัก ศึก ษาระดั บปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทอื่นๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของนักศึกษาได้ตามความจาเป็น
และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
๒. มอบมหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การแก้ ไ ขระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้รองรับการใช้
จ่ายเงินรายได้เพื่อชาระให้แก่มหาวิทยาลัยหรือองค์กรในต่างประเทศตามที่กาหนดในข้อตกลงความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป
๓. ส่ ว นการจั ด เก็ บ เงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเพิ่ ม เติ ม จากนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
เวียดนามและการสื่อสารที่จ ะไปลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยในเวียดนาม และการน าเงิน ค่าธรรมเนียม
การศึกษาของนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์ ไปจ่ายให้กับมหาวิทยาลัยในเวียดนามเพื่อเป็น
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บางส่วน) ของนักศึกษานั้น ให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ
โดยให้คณะดาเนินการตามคาแนะนาของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวด้วย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๖.๒ ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพตาแหน่งระดับชานาญงาน
หรือชานาญการ
๖.๓ รายงานผลการลงโทษวินัยไม่ร้ายแรง พนักงานมหาวิทยาลัยตาแหน่งอาจารย์
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๖.๔ กรณี นางวัชรี หาทองคา (ผู้ร้องทุกข์) ยื่นหนังสือคัดค้านประธานคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ (ลับ)

การประชุม...

๔๑
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๙

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.

….....................................................
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้จดรายงานการประชุม

…..….........................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

