รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน
จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร
จันทรสมบูรณ์
๔. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์
เมนะเศวต
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ
๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์
อภินันทร์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล
อธิวาสน์พงศ์
๘. อธิการบดี
รองศาสตราจารย์นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข
๙. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายนิกร
วีสเพ็ญ
๑๐. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์
วัฒนกูล
๑๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน
สุทธิพินิจธรรม
๑๒. รองศาสตราจารย์วินิช
พรมอารักษ์

๑๕. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จุฑามาส
๑๖. นางอรอนงค์
๑๗. นายธีระศักดิ์

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
วงศ์สิงห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
จิตต์เจริญ
งามชัด
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทไี่ ม่มาประชุม
๑๘. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
๑๙. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี
๒๐. นายโอภาส
๒๑. นางอรวรรณ

บุญ-หลง
วีรกิตติ
เขียววิชัย
ชยางกูร

๑๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์
๑๔. นายชัช

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
/๒๒. ประธานสภาอาจารย์…

๒
๒๒. ประธานสภาอาจารย์
รองศาสตราจารย์สัมมนา
๒๓. นายวิโรจน์

มูลสาร
มโนพิโมกษ์

๒๔. นายพิสิทธิ์

กอบบุญ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อุทิศ
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์มนูญ
๓. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ธนพรรณ
๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อินทิรา
๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์

อินทร์ประสิทธ์
ศรีวิรัตน์
ธานี
ซาฮีร์
แก้วกุลชัย

๖. นางจุฑามาศ
๗. นางสิรินทร์ทิพย์
๘. นางฉวีวรรณ
๙. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นท
๑๐. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชุตินันท์
๑๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์กนกวรรณ
๑๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์บรรลือ
๑๓. รองศาสตราจารย์ไชยันต์
๑๔. นางสุรีย์
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์
๑๖. นายเสวก
๑๗. นางสาวฐิติยาภรณ์

หงษ์ทอง
บุญมี
ชัยวัฒนา
แสงเทียน
ประสิทธิ์ภูริปรีชา
มโนรมย์
คงจันทร์
รัชชกูล
ธรรมิกบวร
พงษ์รัตน์
บุญกาญจน์
บั้งทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
คณบดีคณะนิติศาสตร์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
นิติกร โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย
นิติกร โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม
จานวน ๗ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
บุญ-หลง
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี
วีรกิตติ
/๓. นายโอภาส…

๓
๓. นายโอภาส
๔. นางอรวรรณ
๕. รองศาสตราจารย์สัมมนา
๖. นายวิโรจน์
๗. นายพิสิทธิ์

เขียววิชัย
ชยางกูร
มูลสาร
มโนพิโมกษ์
กอบบุญ

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นาเสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้รับทราบการแต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ตั้งแต่
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและการจัดวางระบบในด้านต่างๆ ของคณะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
อธิการบดีจึงได้เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ เป็นผู้รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ต่อไปอีก ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงนาเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ (วาระเวียน)
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคาร ๓ หลัง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ กรี ย งศั ก ดิ์ แก้ ว กุ ล ชั ย รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม นาเสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัด สรรงบประมาณการก่อสร้างอาคารต่างๆ
ภายในมหาวิทยาลัย โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินการก่อสร้าง โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

/๑. โครงการจ้างเหมา…

๔
๑. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน
๑. ได้ ผู้ รั บ จ้ า งรายใหม่ ด้ว ยวิ ธี การทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ คื อ ห้ างหุ้ น ส่ ว นจากัด เจ้ าจอม
ก่อสร้างสุรินทร์ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ผู้รับจ้าง ทาหนังสือขอปรับลดราคาลงอีกให้คงเหลือตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี โดยค่าก่อสร้างคงเหลือทั้งสิ้น ๗๐,๖๒๘,๒๖๒ บาท
๓. ลงนามสัญญาจ้างในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน
๒. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฯ ๘๐ พรรษา
สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน
๑. ได้ ผู้รั บจ้ างรายใหม่ด้ว ยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ได้แก่ห้ างหุ้นส่ว นจากัด เจ้าจอม
ก่ อ สร้ า งสุ ริ น ทร์ เป็ น ผู้ ช นะการประกวดราคา และได้ ท าสั ญ ญาจ้ า งเมื่ อ วั น ที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๕๕ วงเงินค่าจ้าง ๕,๙๖๙,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง ๙๐
วัน
๒. โครงการเฟส ๒ งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร (คาดว่าแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕)
๓. โครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ๑ หลัง
สรุปสถานะของโครงการในปัจจุบัน
๑. ได้ผู้รับจ้างรายใหม่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริษัทไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น
จากัด ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ยืนยันราคาเดิม คือจานวนเงิน ๒๕๘,๒๐๐,๐๐๐
บาท
๒. บริษัทฯ ได้ทาหนังสือลงวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕ ยินดีลดราคาลง ๓,๘๔๑,๔๗๔ บาท
คงเหลื อเป็น ค่าก่อสร้างทั้งสิ้ น ๒๕๔,๓๕๘,๕๒๖ บาท ซึ่งราคาดังกล่ าวอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ
๓. วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ บริษัทไจแอ็นท คอนสตรัคชั่น จากัด ทาหนังสือขอ
เลื่ อนการลงนามในสั ญญาจ้างเป็นปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีเหตุผ ลอยู่
ระหว่างการทาหนังสือค้าประกันกับธนาคาร
๔. ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยติดตามการดาเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อย่างใกล้ชิด เนื่องจากระยะเวลาการก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จนั้น กระชั้นชิดกับการใช้อาคารดังกล่าว
เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๒. ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างห้างหุ้นส่วนจากัด เจ้าจอมก่อสร้าง
สุรินทร์ ผู้รับจ้างรายใหม่ กับ บริษัท กาจรกิจก่อสร้ าง จากัด ผู้รับจ้างรายเดิม กรณี โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดจาก
การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง และส่งผลให้การก่อสร้างล่าช้า
/๓. ให้รองอธิการบดี…

๕
๓. ให้ร องอธิ การบดีฝ่า ยบริ หารกายภาพและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการดาเนิน งาน
ก่อสร้างต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ การพิจารณาร่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ....
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่
ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัย อุบ ลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ได้
พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุ คคลให้
ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. .... และได้มีมติให้โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ แยกคาจากัดความของคา
ว่า “ตาแหน่ง” และ “ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร” ตามร่างข้อบังคับ ข้อ ๔ โดยหารือกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย
และขอคาแนะนาจาก นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการจัดทาประกาศของ
มหาวิทยาลัยที่ต้องดาเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว นั้น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี ว่าด้ว ย การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ ดารงตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ. .... ซึ่งได้แยกคาจากัดความของคาว่า “ตาแหน่ง” และ “ตาแหน่งประเภทผู้บริหาร” และโครงการ
จัดตั้งกองกฎหมายได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้ว
อนึ่ง สาหรับการจัดทาประกาศของมหาวิทยาลัยที่ต้องดาเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวนั้น
นายโอภาส เขียววิชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กรุณาให้คาแนะนาและพิจารณา (ร่าง)ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกาหนดระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร
พ.ศ. ... แล้ว และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. .... โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ จะ
ได้นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตริ ่างข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การกาหนด
ระดับตาแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ....
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรือ่ งเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มี
การนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นาเสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ได้เห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
(เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ที่ได้รับ
/งบประมาณ…

๖
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก/แหล่งเงินทุนอื่น จานวน ๑๒,๑๒๗,๐๓๕.๐๒ บาท เนื่องจากคณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีแผนการดาเนิน
โครงการบริการวิชาการ เพิ่มเติม ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัว บ่งชี้ที่
๕.๓.๑ : ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก/แหล่งเงินทุนอื่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๒๗,๐๓๕.๐๒บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากแหล่ ง เงิ น ทุ น ภายนอก /แหล่ ง เงิ น ทุ น อื่ น จ านวน
๑๒,๑๒๗,๐๓๕.๐๒ บาท
มติที่ประชุม
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๔.๑.๑.๒ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นาเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ได้เห็นชอบการขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน
เนื่องจาก มีแผนการดาเนินงานเพิ่มเติม ในการตกแต่งภายในอาคารกิจกรรมสุขภาพ และเตรียมความพร้อมเพื่อเปิด
ให้บริการทางการแพทย์แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินค่าปรับอาจารย์แพทย์ใช้ทุน จานวน
๒,๔๒๙,๗๖๙ บาท ที่ มหาวิ ทยาลั ย ได้ รั บ จากค่ า ปรับ อาจารย์ แพทย์ ใช้ ทุ นของวิท ยาลั ย แพทยศาสตร์ แ ละการ
สาธารณสุข จานวน ๒,๔๒๙,๗๖๙.๔๔ บาท
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นไป
ตามแผนที่กาหนด และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติสาหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบั ติการ
และแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติมของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน โดยใช้เงินค่าปรับอาจารย์แพทย์ใช้ทุน จานวน
๒,๔๒๙,๗๖๙ บาท โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับส่วน
ราชการของกระทรวงสาธารณสุขที่มีที่ตั้งใกล้เคียงมหาวิทยาลัย เพื่อการให้บริการทางการแพทย์ในด้านทันตกรรม
เป็นต้น ซึ่งจะทาให้ประหยั ดงบประมาณที่จะลงทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่างๆ ทั้งนี้ หากได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy
Loan : DPL) ในการจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ ก็ควรพิจารณาการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ เพื่อหารายได้เพิ่มเติม
/๒. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์…

๗
๒. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตรวจสอบอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน
ต่างๆ ที่จะเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในตาแหน่งต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและความสามารถในการ
แข่งขันกับโรงพยาบาลในพื้นที่
๓. ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พิจารณางบประมาณที่ใช้ในการบริหาร
จัดการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ในอนาคต
มติที่ประชุม

อนุมัติ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

๔.๑.๑.๓ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองแผนงาน
นาเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ได้รับทราบผลการดาเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับอนุมัติจากมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ด้วยกรอบงบประมาณ
รายจ่าย จานวน ๗๔๓,๗๗๒,๒๐๐ บาท จาแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้ไปพลาง
ก่อน) จานวน ๒๔๐,๗๙๙,๕๐๐ บาท และเงินรายได้ จานวน ๕๐๒,๙๗๒,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ ในส่วนงบประมาณ
แผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เต็มปี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ รวมเท่ากับ ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐ บาท จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมในแผนงบประมาณรายจ่าย จานวน
๓๕๗,๑๔๔,๕๐๐ บาท (อยู่ระหว่างดาเนินการ และจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นี้)
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนา
แผน กาหนดให้มหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา และตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ กาหนดให้มหาวิทยาลัยวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนาข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ กองแผนงาน จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๕) ดังนี้
๑) ผลการดาเนินงาน พบว่า มหาวิทยาลั ยกาหนดตัว บ่งชี้การดาเนินงานทั้งหมด
จานวน ๔๗ ตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้ที่ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายแล้ว จานวน ๗ ตัวบ่งชี้ ในผลผลิต : ผลงานการให้บริการ
วิชาการ, โครงการผลิตแพทย์ และพยาบาลเพิ่ม , ผลผลิ ต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และผลผลิต :
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ซึ่งตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานได้
เนื่องจากยังไม่อยู่ในช่วงการรายงานข้อมูลยืนยันล่าสุด ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลผลการดาเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง จนถึงช่ วงการรายงานข้อมูลยืนยันล่าสุด และทุกคณะ/หน่วยงานควรเร่ง
ดาเนินการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
๒) ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ พบว่ า จ านวนงบประมาณที่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ เท่ากับ ๒๕๘,๔๙๘,๖๐๒.๖๐ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๖ ของกรอบงบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร
(จานวน ๗๔๓,๗๗๒,๒๐๐ บาท) จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๑๗๗,๐๙๓,๘๓๐.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ
๗๓.๕๔ ของกรอบงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรร (จ านวน ๒๔๐,๗๙๙,๕๐๐ บาท) และเงิ น รายได้ จ านวน
๘๑,๔๐๔,๗๗๑.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๘ ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
/จากผลการเบิกจ่าย…

๘
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไข การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ปัญหา อุปสรรค
- ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
ล่าช้า
- มีการใช้ระบบ UBUFMIS
ซึ่งเป็นระบบใหม่ ใน
ระยะเริ่มต้น ผู้ใช้งานยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจ

แนวทางแก้ไข
- กองแผนงานและฝ่ายแผนของคณะ/หน่วยงาน เร่งปรับปรุงยอดงบประมาณ
แผ่นดินตามกรอบที่ได้รับการจัดสรรเต็มปี และทุกคณะ/หน่วยงาน เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
- ทุกคณะ/หน่วยงาน เข้าใช้งานระบบ UBUFMIS ให้ครบถ้วนทุกแผนงาน หากมี
ปัญหา หรือข้อสงสัย ให้ประสานกองแผนงาน: ด้านการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย และกองคลัง: ด้านการเบิกจ่าย เพื่อจะได้ประสานหารือแนวทางการ
แก้ไขกับทีมที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และดาเนินการแก้ไขปัญหา/
อุปสรรคต่อไป

จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยติดตามและ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่บันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ (UBUFMIS) แล้ว และที่ยังมิได้บันทึกข้อมูลในระบบฯ และเร่งรัดให้ คณะ/วิทยาลัย/
สานัก ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่
กาหนด
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติปรับแผนโครงการบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ไ ชยัน ต์ รั ช ชกู ล คณบดี คณะรั ฐ ศาสตร์ นาเสนอที่
ประชุมโครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนระดับสภาสถาบัน ทา
ให้ ไม่ส ามารถใช้นั บเป็ นค่าคะแนนโครงการบริการวิช าการของคณะได้ คณะรัฐ ศาสตร์จึงขอเสนอเพิ่มเติมแผน
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๕ ตามมติ ค ณะกรรมการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา ระดั บ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ให้คณะ สานัก และหน่วยงาน พิจารณานาเสนอ
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้บรรจุในแผนการ
บริการวิชาการของคณะ
คณะรัฐศาสตร์ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โครงการบริการวิชาการ โครงการ
Raising Awareness and Engaging Citizens in Local Government งบประมาณสนับสนุนจาก USAID บรรจุใน
แผนงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๕ เพิ่มเติม เพื่อนับเป็นโครงการบริการวิช าการของคณะ
รัฐศาสตร์ สาหรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
/มติที่ประชุม…

๙
มติที่ประชุม
อนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณาระเบียบวาระดังกล่าวได้พิจารณาพร้อมกับ
ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑.๑ ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ในส่วนโครงการบริการวิชาการที่มีการนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
เรียบร้อยแล้วในวาระที่ผ่านมา
๔.๑.๒.๒ การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นาเสนอที่ประชุมตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๓(๓)/ว ๕๐๗ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วน
งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัยที่จะจัดตั้งส่วนงานภายใน ให้พิจารณาดาเนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงนาเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ย้ายระเบียบวาระ
ดังกล่าวไปยังระเบียบวาระแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑.๒.๓ วิธี การคัดเลือกบุ ค คลเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ระดั บ
ปริญญาตรี ประจาปีและจานวนรับบุคคลการศึกษา ๒๕๕๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุม ด้วยงานรั บเข้าศึกษา กองบริการการศึ กษา ได้นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ พิจารณาวิธีการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบ ลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับ
ปริญญาตรีและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ในคราวประชุม ครั้งที่
๔/๒๕๕ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตวิ ิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่รับเข้าโดย
วิธีการรับต่างๆ เพื่อจักได้ปรับวิธีการรับให้เหมาะสมในสาขาวิชาต่างๆ
๒. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาแนวทางการพั ฒ นาผลการเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ให้สามารถสอบผ่านในรายวิชาศึกษาทั่วไป เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็น ต้น เพื่อจักได้
สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาทีห่ ลักสูตรกาหนด
๓. ให้ มหาวิท ยาลั ย พิจ ารณากาหนดแผนการรั บนั ก ศึก ษาต่ า งชาติเ ชิ งรุ ก ให้ เ ป็น ไปตาม
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้
๔. ให้ มหาวิท ยาลั ย พิจารณาทบทวนการรับนัก ศึกษาในกลุ่ ม ต่างๆ ให้ มีค วามเหมาะสม
ชัดเจน และลดความซ้าซ้อน เช่น การรับนักศึกษาในกลุ่มที่ ๓ กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะประเภทโควตา
/โครงการนักเรียน…

๑๐
โครงการนักเรียนเรียนดีมีภาวะผู้นา มีคุณธรรมและบาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นการรับนักศึกษาของ
คณะนิติศาสตร์นั้น อาจไม่สะท้อนต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ และอาจซ้าซ้อนกับ การรับนักศึกษา
ในกลุ่ มที่ ๔ กลุ่ มส่ ง เสริ มคนดี มีจิ ตส านึ ก รับผิ ดชอบต่อสั งคม ประเภทโควตาส่ ง เสริมนักเรียนผู้ มีคุณ ธรรมและ
จริ ยธรรม หรือ การรั บนั กศึกษาในกลุ่มที่ ๒ กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ประเภทโควตาโครงการ
มหาวิทยาลั ย โรงเรี ย นและชุมชน ซึ่ง อาจซ้าซ้อนกับ การรับนักศึกษาในกลุ่ มที่ ๔ กลุ่ มส่ งเสริมคนดีมีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสังคม ประเภทโควตาเรียนดีชนบท เป็นต้น อีกทั้ง การรับนักศึกษาประเภทโควตาโครงการพิเศษ นั้น
ควรกาหนดเป็นกลุ่มใหม่ เนื่องจากการรับนักศึกษาในประเภทดังกล่าวมิได้เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะหรือ
มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด
๕. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณากาหนดจุดเน้นในการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่างๆ
มติที่ประชุม

อนุมัติ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ

๔.๑.๒.๔ แผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองแผนงาน
นาเสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ป ระชุมมีมติให้ กองแผนงานตรวจสอบข้อมูล แผนการรับ นักศึกษาให้มีความถูกต้อง โดยร่ว ม
ดาเนินการกับคณะวิชา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ร่วมประชุมเพื่อ
กาหนดแผนการรับนักศึกษากับทุกคณะเป็นรายคณะ หลังจากนั้นกองแผนงานได้จัดประชุมร่วมกับกองบริการ
การศึกษา เพื่อทาการสรุป วิเคราะห์ แผนการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
จากการสรุ ป รวบรวมข้ อ มู ล แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาของคณะวิ ช าต่ า งๆ
สามารถสรุปข้อมูลตามด้านต่างๆ ได้ดังนี้
๑. สัดส่วนนักศึกษาใหม่ (ทั้งหมดในช่วง ๕ ปี) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑.๑ สั ด ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาใหม่ จ าแนกตามกลุ่ ม สาขาวิ ช าด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ มีสัดส่วนเท่ากับ ๕๔ : ๔๖ (เป้าหมายเชิงปริมาณในส่วนของการรับ
นักศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑
– ๒๕๖๕ มีอัตราส่วนเท่ากับ ๔๒ : ๕๘)
๑.๒ สั ด ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาใหม่ จ าแนกตามระดั บ การศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรและปริญญาโท : ปริญญาเอก มีสัดส่วนเท่ากับ ๘๔ : ๑๔ : ๒
๒. สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด (ทั้งหมดในช่วง ๕ ปี) ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๒.๑ สั ด ส่ ว นนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมด จ าแนกตามกลุ่ ม สาขาวิ ช าด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ มีสัดส่วนเท่ากับ ๕๕ : ๔๕ (เป้าหมายเชิงปริมาณในส่วนของการรับ
นักศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับกรอบแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑
– ๒๕๖๕ มีอัตราส่วนเท่ากับ ๓๕ : ๖๕)
๒.๒ สัดส่วนนักศึกษาทั้งหมด จาแนกตามระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรและปริญญาโท : ปริญญาเอก มีสัดส่วนเท่ากับ ๙๐ : ๙ : ๑
๓. สัดส่วนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทั้งหมดในช่วง ๕ ปี) ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
/๓.๑ จานวนผู้สาเร็จ...

๑๑
๓.๑ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ด้านสังคมศาสตร์ มีสัดส่วนเท่ากับ ๔๙ : ๕๑
๓.๒ สัดส่วนจานวนนักศึกษาทั้งหมด จาแนกตามระดับการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี : ประกาศนียบัตรและปริญญาโท : ปริญญาเอก มีสัดส่วนเท่ากับ ๘๕ : ๑๔ : ๑
๔. ด้านการเปิดสาขาวิชาใหม่
จากสาขาวิช าที่ เปิ ดท าการเรีย นการสอนในปีก ารศึก ษา ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ จานวน ๑๐๑ สาขาวิชา จาแนกเป็นระดับปริญญาตรี จานวน ๔๘ สาขาวิชา ระดับประกาศนียบัตรและ
ปริญญาโท ๓๗ สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก ๑๖ สาขาวิชา โดยเป็นสาขาที่เปิดใหม่ทั้งสิ้น ๒๔ สาขาวิชา ดังนี้
๔.๑ ระดับปริญญาตรี มีสาขาที่เปิดใหม่ทั้งสิ้น ๖ สาขาวิชา ดังนี้
ลาดับที่

คณะ

๑
๒
๓
๔

วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์

๕

เกษตรศาสตร์

๖

เภสัชศาสตร์

สาขาวิชา

๒๕๕๕
คณิตศาสตร์
๔๐
ชีววิทยา
๔๐
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม
๐
ภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้า
๐
โขง
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
๐
การเกษตร
วิ ท ย า ก า ร เ ภ สั ช ภั ณ ฑ์
๐
(ภาคปกติ)
วิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ภาค
๐
พิเศษ)

จานวนการรับนักศึกษา/ปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

รวม
๒๐๐
๒๐๐
๒๐๐
๑๖๐

๐

๔๐

๔๐

๔๐

๑๒๐

๐

๒๐

๒๐

๒๐

๖๐

๐

๑๐

๑๐

๑๐

๓๐

๔.๒ ระดับปริญญาโท มีสาขาที่เปิดใหม่ทั้งสิ้น ๑๓ สาขาวิชา ดังนี้
ลาดับที่

คณะ

สาขาวิชา

๑

วิศวกรรมศาสตร์

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์

การบริหารงานก่อสร้าง
และการจัดการระบบ
สาธารณูปโภค
การสอนวิทยาศาสตร์
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์ศึกษา
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
การพัฒนาสังคม
ภาษาไทย
อั ง ก ฤ ษ ใ น ฐ า น ะ
ภาษาสากล

๒๕๕๕
๐
๐
๒๐
๐
๐
๐
๐
๐

จานวนการรับนักศึกษา/ปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๔๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๐

๔๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๐

๔๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐

๔๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๒๐

รวม
๑๐๐
๑๖๐
๑๐๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐

๑๒
ลาดับที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

คณะ

สาขาวิชา

วิทยาลัย
ชีวภาพทางการแพทย์
แพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข
เภสัชศาสตร์
เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ
(วทม.)
เภสัชศาสตร์
เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์ ชี ว ภ า พ
(วสม.)
เภสัชศาสตร์
เภสัชกรรมปฏิบัติ
รัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์

๒๕๕๕
๐

จานวนการรับนักศึกษา/ปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๕
๕
๑๐
๑๐

รวม
๓๐

๐

๕

๕

๕

๕

๒๐

๐

๕

๕

๕

๕

๒๐

๐
๐

๑๕
๒๕

๑๕
๒๕

๑๕
๒๕

๑๕
๒๕

๖๐
๑๐๐

๔.๓ ระดับปริญญาเอก มีสาขาที่เปิดใหม่ทั้งสิ้น ๕ สาขาวิชา ดังนี้
ลาดับที่

คณะ

๑

วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตร์
รัฐศาสตร์

๒
๓
๔
๕

สาขาวิชา
ชีวภาพทางการแพทย์

๒๕๕๕
๐

นวัตกรรมการท่องเที่ยว
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
การพัฒนาสังคม
รัฐประศาสนศาสตร์

๐
๐
๐
๐

จานวนการรับนักศึกษา/ปี
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๕
๕
๑๐
๑๐
๐
๕
๐
๕

๐
๕
๐
๕

๑๐
๕
๐
๕

๑๐
๕
๕
๕

รวม
๓๐
๒๐
๒๐
๕
๒๐

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้พิจารณาให้ความความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ดังกล่าวเพื่อ
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในลาดับต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตแิ ผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทีป่ ระชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และภาวการณ์ของโลก เช่น สาขาวิชาโลกศาสตร์ เป็นต้น
๒. ให้มหาวิทยาลัยศึกษาเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับผลการรับนักศึกษา โดยศึกษา
จากผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา เพื่อการกาหนดแผนการรับให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้เรียนและศักยภาพในการรับนักศึกษา
๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอัตรากาลั งและสาธารณูปโภค
พื้นฐานเพื่อรองรับการจัดการศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาที่กาหนดไว้
๔. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาชะลอการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพิ่มจานวนการรับ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยอาจพิจารณาปรั บ
แผนการรับนักศึกษาในช่วงปลายแผนฯ
/มติที่ประชุม…

๑๓
มติที่ประชุม
เห็นชอบแผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ
๔.๑.๒.๕ แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองแผนงาน
นาเสนอที่ประชุม จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ได้เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพื่อกาหนดแผนการบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่อาวุโส
ระดับมหาวิทยาลัย ได้ผ่านการพิจารณา ประเมิน วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง จัดลาดับ พิจารณาแผนการบริหารความ
เสี่ยง ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่อาวุโส
แนวทางการดาเนิน งานในด้า นแผนการบริห ารความเสี่ ย ง ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๕ ซึ่งมีการดาเนินการประเมิน วิเคราะห์ จัดลาดับความเสี่ยง การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในได้กาหนดไว้ในหัวข้อที่ ๗.๔ ได้กาหนดให้มหาวิทยาลัยนาระบบบริหารความเสี่ยง
มาใช้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการบริ ห ารงาน เพื่ อป้ อ งกั น และลดความเสี่ ย งที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายของ
มหาวิทยาลัย
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผนที่กาหนด สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติสาหรับประเมินคุณภาพภายใน ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม
มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ แ ผนการบริ ห ารความเสี่ ย งในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ และมอบผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ว รรณวไล อธิ ว าสน์ พ งศ์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คาแนะนาในการปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะเผยแพร่
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินของคณะ/วิทยาลัย /สานัก และให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงฯ ที่กาหนดไว้
๔.๑.๒.๖ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองแผนงาน
น าเสนอที่ป ระชุ ม ตามเกณฑ์ม าตรฐานของคู่ มือ การประกั น คุณ ภาพการศึ กษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน กาหนดให้หน่วยงานต้องรายงานผลการดาเนินงานตัว
บ่งชี้กลยุทธ์มหาวิทยาลัยเสนอต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง กองแผนงานจึงได้ขอ
ความอนุ เคราะห์ ให้ คณะ/ส านั ก และงานส่ งเสริมงานวิจัยฯ รายงานผลการดาเนินงานตามตัว บ่งชี้แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และกองแผนงานได้นาเสนอผลการดาเนินงานดังกล่าวในที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๕ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่ประชุมมีมติให้กองแผนงาน
ตรวจสอบการกาหนดค่าเป้าหมายให้ ส อดคล้ องกับความเป็นจริงและศักยภาพของหน่ว ยงาน และเพิ่มเติมบท
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่อไปที่ บัดนี้การประเมินการดาเนินการตามบ่งชี้ต่างๆ ได้
/ดาเนินการ…

๑๔
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงนาเรียนที่ประชุ มเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔
มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ระบุ ร ายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น ไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และตัวชี้วัดร้อยละของจานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือนานาชาติ ว่ามีผลการดาเนินงานในด้านใดที่มี
ที่มีค่าคะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อจักได้กาหนดแผนพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต และส่งเสริมให้
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อได้รับการประกาศเกียรติคุณให้มีความเหมาะสมต่อไป
๒. ให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก นาตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อไปกาหนด
แผนกลยุทธ์ของ คณะ/วิทยาลัย/สานัก เพื่อจักได้นาส่งผลการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป
๔.๑.๒.๗ การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ นาเสนอที่ประชุม การจัดทาโครงสร้างส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการ
แบ่งและการปรับปรุงหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีทั้งที่เป็นส่วนราชการและส่วนงานภายใน
โดยหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ส่วนหน่วยงาน
ที่เป็นส่วนงานภายในให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
และข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่ าด้ว ยการบริห ารและการดาเนิน งานของส่ ว นงานภายในที่ มีส ถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้มีคุณภาพทางวิชาการ การประหยัดงบประมาณ การลดความซ้าซ้อน และการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเป็นสาคัญ ตลอดจนเพื่อให้ มีแนวทางและแบบแผนการดาเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะการดาเนินงานของส่วนงาน และเป็นที่เข้าใจได้
โดยทั่วไปในมหาวิทยาลัย
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วน
งานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มติ ที่ประชุม มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้า หน้า ที่ ปรั บปรุงแก้ไ ข ตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้มหาวิทยาลัย พิจารณาโครงสร้ า งหน่วยงานที่สามารถบูร ณาการการทางานของ
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการดาเนินงานในลักษณะเฉพาะกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการบริหารของส่วนงานภายในบางหน่วยงานที่อาจ
ต้องมีการดาเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการหรือคณะทางานหรือกลุ่มสาขาความเชี่ยวชาญ เพื่อให้การ
ดาเนินงานสอดรับกับความต้องการการพัฒนา เช่น งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
๓. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพื่อการให้ข่าวสารที่มีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
๔. ให้มหาวิทยาลัยแก้ไขการให้คาจากัดความของคาว่า “กลุ่มวิชา” และ “สาขาวิชา”
/๕. ให้มหาวิทยาลัย…

๑๕
๕. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์บริการวิชาการซึ่งเป็นหน่วยงาน
วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สามารถรั บ งานหรื อ ให้ บ ริ ก ารกั บ หน่ ว ยงานภายนอกได้ ซึ่ ง จะเป็ น การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวจักต้องมีความคล่องตัว ทั้งในระเบียบและรูปแบบการ
บริหารงานและสามารถมีการแข่งขันได้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ
๖. ให้มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดตั้งส่วนงานภายในคณะวิชาต่า งๆ ที่เ ป็น ศูน ย์ วิจัยและ
บริการวิชาการ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ทาให้คณะวิชาต่างๆ ดาเนินงานได้ตามพันธกิจหลัก
๗. กรณี สาขาวิชาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ ซึ่งเป็นการแบ่งส่วนงานภายในคณะบริหาร
ศาสตร์ นั้น ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจั ด ตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาการดาเนิน งานของสาขาวิชาดังกล่า ว
เนื่องจาก เป็นสาขาวิชาที่ไม่มีการเปิดรับนักศึกษามาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีการศึกษา ประกอบกับที่
ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการปิดหลักสูตรดังกล่าว
๘. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาผลกระทบในด้านอัตรากาลังและงบประมาณที่จะเกิดจากการ
จัดตั้งส่วนงานภายในต่างๆ นี้ด้วย
ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่างๆ แล้วจึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งต่อไป
๔.๑.๒.๘ กรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุ ษย์ น าเสนอที่ป ระชุม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๒๐ กาหนดไว้ว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษากาหนดกรอบของตาแหน่ง อันดับเงินเดือนของตาแหน่ง และจานวน
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ตาแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ซึ่งการกาหนดดังกล่ าวให้ กาหนดคราวละสี่ปี โดยต้องคานึงถึงความมี
ประสิทธิภาพ ความไม่ซ้าซ้อน ความประหยัด และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.
กาหนด” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ระหว่างบทนิยามคาว่า “ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา” และคาว่า “สภาสถาบันอุดมศึกษา” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการ
จ้างตามสัญญาจ้างให้ทางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา” ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้มอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.บ.บ.) เป็นผู้ดาเนินการตามนัยของมาตรา ๒๐ ดังกล่าว โดยการ
กาหนดกรอบอัตรากาลั งของมหาวิทยาลั ย ให้ ครอบคลุ มระบบบุคลากรที่ได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในทุกระบบ
ดังนั้น การจัดทากรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๘ จึ ง มี ข อบเขตครอบคลุ ม กรอบอั ต ราทุ ก ระบบในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ได้ แ ก่ ระบบข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา ระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ระบบลูกจ้างประจา และระบบลูกจ้างชั่วคราว
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลัง ๔ ปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
/มติที่ประชุม...

๑๖
มติที่ประชุม
มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลจานวนบุคลากร
สายวิชาการที่ต้องการเพิ่มในระยะ ๔ ปี อีกครั้ง โดยพิจารณาภาระงานที่ครอบคลุมทั้งจากการจัดการเรียนการ
สอนในระดั บบัณ ฑิต ศึกษา และภาระงานด้า นการวิจัย เป็น ต้น จากนั้นจึงประสานกับคณะวิชาต่า งๆ เพื่อ
ตรวจสอบอีกครั้ง
๔.๑.๒.๙ ขอปรับแผนงบประมาณงานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
นาเสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยมีการลงนามความร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและระบบ
วิจัยของมหาวิทยาลัยในลักษณะการร่วมทุน ดังนี้
๑. สั ญ ญาความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย ฝ่ า ย
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ศูนย์ประสานนักวิชาการ) เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ โดยแต่ละฝ่ายจะ
สนับสนุนทุนฝ่ายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือการสร้างนักวิชาการให้
ทางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
๒. สัญญาความร่วมมือกับสานักงานกองทุนสนั บสนุนงานวิจัย ฝ่ายสังคม
และชุมชนเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ โดยแต่ละฝ่ายจะสนับสนุนฝ่ายละ ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาทต่อปี วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือการสร้างและพัฒนานักวิจัยทั้งคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตลอดจนพัฒนาระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
๓. สัญญาความร่วมมือกับสานักกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ฝ่ายงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น (ศูนย์ประสนชุมชน) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นสัญญาความร่วมมือปีต่อปี โดย
แต่ละฝ่ายจะสนับสนุนตามงบประมาณงานวิจัยของแต่ละโครงการ ฝ่าย ๑ ใน ๓ ของงบประมาณการวิจัย (โครงการ
ละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปีละ ๔ โครงการ) วัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือฉบับนี้คือการทางานวิจัยร่วมกับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่
จากบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ทั้ ง ๓ ฉบั บ มี ก ารจั ด สรรเงิ น เพี่ อ สมทบการ
ดาเนินงานตามบันทึกความร่วมมือไว้ จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทาให้ยังขาดเงินเพื่อสมทบการดาเนินงาน จานวน
รวม ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณการใช้เงินสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามข้อตกลง ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ในส่วน
ของงานวิ จั ย เพื่ อ สมทบทุ น ในการด าเนิ น งานวิ จั ย ตามบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ และให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของ
งานวิจัยเพื่อสมทบทุนในการดาเนินงานวิจัย ตามบันทึกความร่วมมือ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

/๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา...

๑๗
๔.๒

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรต่อเนื่อง) และคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ได้ตรวจสอบและรับรอง
การสาเร็จการศึกษาผู้สาเร็จการศึกษา จานวน ๗ คน โดยจาแนกตามคณะได้ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
จานวน ๓ คน
๒. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง)
จานวน ๔ คน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา
แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
ต่อเนื่อง) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ จานวน ๗ คน
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๒.๒ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม ด้วยงานทะเบีย นฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และคณะกรรมการประจาคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่ ได้ตรวจสอบและรับรอง การสาเร็จการศึกษาผู้สาเร็จ
การศึกษา จานวน ๑,๑๕๕ คน โดยจาแนกตามคณะได้ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๕๙ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เคมี
จานวน ๒๓ คน
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๖ คน
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๙ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
จานวน ๖ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑๓ คน
- วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จานวน ๒ คน
๒. คณะเกษตรศาสตร์ จานวน ๖๙ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
- วิชาเอกพืชไร่
จานวน ๑๔ คน
- วิชาเอกพืชสวน
จานวน ๔ คน
/- วิชาเอกสัตวศาสตร์…

๑๘
- วิชาเอกสัตวศาสตร์
- สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชา ประมง
- สาขาวิชา พืชไร่
- สาขาวิชา พืชสวน
- สาขาวิชา สัตวศาสตร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๖ คน
๒๖ คน
๗ คน
๕ คน
๓ คน
๔ คน

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๑๒๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
จานวน ๒๗ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑๖ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๑๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จานวน ๑๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๖๒ คน
๔. คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๖๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การท่องเที่ยว
จานวน ๑๓ คน
- สาขาวิชา การพัฒนาสังคม
จานวน ๙ คน
- สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
จานวน ๑๐ คน
- สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
จานวน ๓ คน
- สาขาวิชา ภาษาจีน
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร
จานวน ๕ คน
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จานวน ๑๗ คน
- สาขาวิชา ศิลปะการแสดง
จานวน ๔ คน
๕. คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๙๖ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เภสัชศาสตร์
- เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบัติ
จานวน ๗๓ คน
- เฉพาะเภสัชภัณฑ์
จานวน ๒๓ คน
๖. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๔๖๖ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
จานวน ๙๗ คน
- สาขาวิชา การจัดการการตลาด
จานวน ๕๕ คน
- สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
จานวน ๙๒ คน
- สาขาวิชา การจัดการธุรกิจบริการ
จานวน ๑๒ คน
- สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
จานวน ๑ คน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชา การบัญชี
จานวน ๑๓๒ คน
- สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จานวน ๖๓ คน
- สาขาวิชา เศรษฐกิจพอเพียง
จานวน ๑๔ คน
/๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข …

๑๙
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๗๓ คน
สาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา แพทยศาสตร์
- สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
- วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน

จาแนกตาม
จานวน ๔๖ คน
จานวน ๑๗ คน
จานวน ๑๐ คน

๘. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้
ดังนี้
- สาขาวิชา การออแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๒ คน
๙. คณะนิติศาสตร์ จานวน ๓๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา นิติศาสตร์
จานวน ๓๒ คน
๑๐. คณะรัฐศาสตร์ จานวน ๑๖๘ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การปกครอง
จานวน ๖๘ คน
- สาขาวิชา การปกครองท้องถิ่น
จานวน ๔ คน
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
- วิชาเอกการบริหารองค์การ
จานวน ๕๗ คน
- วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๓๙ คน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว ในคราว
ประชุมครัง้ ที่ ๕/๒๕๕๕ วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม
จึ ง ขอเสนอที่ป ระชุม พิจ ารณาอนุมัติปริญญาของผู้ ส าเร็จการศึ กษาระดับ ปริญญาตรี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๔ จานวน ๑,๑๕๕ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๒.๓ การขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐)
นางจุฑามาศ หงษ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุม ด้วยงาน
ทะเบี ย นฯ กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได้ ต รวจทาน/ตรวจสอบเงื่ อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา จานวน ๒๒ คน โดยคณะต้น
สังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ และที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ และคราวประชุ ม คณะ
กรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ความเห็ นชอบการส าเร็จ
การศึกษา จานวน ๒๒ คน ดังนี้
/ระดับปริญญาโท...

๒๐
ระดับปริญญาโท จานวน ๒๐ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๑๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา
จานวน ๑๒ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๒ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๒ คน
๓. คณะศิลปศาสตร์
จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จานวน ๑ คน
๔. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้
ดังนี้
- สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์
จานวน ๒ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๒ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๑ คน
๒. คณะรัฐศาสตร์
จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๑ คน
หลักการแนวคิด
๑. การสาเร็จการศึกษา
(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวดที่ ๙ การสาเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกาหนด และ
คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด
(๒) ข้อบังคับ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยวันที่สาเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจาคณะมี
มติรับรองการสาเร็จการศึกษา
จึง ขอเสนอที่ป ระชุมพิจ ารณาอนุมัติ ปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๑๐) จานวน ๒๒ คน จาแนกเป็นระดับปริญญาโท จานวน ๒๐ คน ระดับปริญญาเอก
จานวน ๒ คน
มติที่ประชุม
อนุมัติ
และให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจสอบแนว
ทางการดาเนินงานในการอนุมัติปริญญาให้อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

/๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา…

๒๑
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
๔.๓.๑ การขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม ด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๖ ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ถึง
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้ ว
จานวน ๔๗ คน จากทั้งหมด ๕๐ คน และคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ อีกจานวน ๓ คน
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ ม าตรฐานผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ เกณฑ์ ค วามรู้
ความสามารถในการประเมิ น เพื่ อ ขอรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม พ .ศ. ๒๕๕๕ (Medical
Competency Assessment Criteria for National License ๒๐๑๒) และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ ตรวจสอบรายละเอี ย ดตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็น ไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่กาหนดเพิ่มเติมโดยหลักสูตรฯ
เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้ มีข้อตกลงความร่วมมือ
ในการผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างวิทยาลั ยแพทยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี กับกระทรวง
สาธารณสุข และข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้น
คลินิกกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๕๓ หน่วยกิต มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน ๙ คน ค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๓๖๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิ ทยาลัยฯ จานวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัตหิ ลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม คณะเภสั ชศาสตร์ เสนอขอปรั บปรุงหลั กสู ตรเภสัช ศาสตรบัณฑิต หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ใน
ระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ มีนักศึกษาที่รับเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จานวน ๘๔ คน ๙๔ คน และ ๙๖ คน ตามลาดับ และมี
ผู้สาเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จานวน ๙๘ คน ๑๑๙ คน และ ๑๐๑ คน ตามลาดับ
/วัตถุประสงค์…

๒๒
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง/แผนการศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
เปลี่ย นแปลงอาจารย์ป ระจ าหลักสูตร ปรั บปรุงเนื้อหารายวิชา คาอธิบายรายวิช า เพิ่ม -ลดรายวิชา เพื่อ พัฒ นา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ วย ชื่อปริญญาในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ
ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยเริ่มรับนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๖ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา จานวน
หน่ว ยกิต ตลอดหลั กสู ตรไม่น้อยกว่า ๒๒๔ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้ว ย หมวดวิช าศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า ๑๘๘ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนด จานวน ๖ คน จานวนรับนักศึกษา ๑๒๐ คน/ปี (ภาคปกติ ๙๖ คน ภาคพิเศษ ๒๔ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๓๒,๕๘๔ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ฯ และตามเกณฑ์ป ระกัน คุณภาพของมหาวิทยาลั ย จานวน ๑๕ ตัว บ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการ
ดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรนี้ได้ชะลอการรับนักศึกษา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไม่มีนักศึกษาสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร และในปีการศึกษา ๒๕๕๕ คณะจึงได้ทาการปรับปรุง
หลักสูตรอีกครั้ง โดยวัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา คาอธิบาย
รายวิชา และเพื่อพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไป
ตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่าด้ว ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ ตรวจสอบรายละเอี ย ดตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๒ และแผน ข
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวด
/วิชาเฉพาะ…

๒๓
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต แผน ข ประกอบด้วย หมวด
วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และหมวดการค้นคว้าอิสระ จานวน ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
และรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด จานวน ๕ คน จานวนรับนักศึกษา ๑๕ คน/ปี
(แผน ก แบบ ก๒ ๕ คน แผน ข ๑๐ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๖๖,๐๐๐
บาท/คน/ปี ตัว บ่ งชี้ผ ลการดาเนิ นงานเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ
มหาวิท ยาลั ย ฯ จ านวน ๑๓ ตัว บ่ งชี้ การประเมิ นและปรับปรุ งการดาเนิ นการของหลั กสู ตร เป็น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปีการศึกษาละ ๑ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไม่มีผู้ เข้าศึกษา มี
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๑ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.
๒๕๕๕ เพื่อปรั บ ปรุ งเนื้ อ หารายวิ ช า ค าอธิ บายรายวิ ช า เพิ่ม -ลดรายวิช า และเพื่ อพัฒ นาหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ ตรวจสอบรายละเอี ย ดตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและ
ข้อบังคับที่เกีย่ วข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๑ และแบบ ก๒
จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรจานวน ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ ประกอบด้วย หมวด
วิทยานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๑๘ หน่วยกิต และ
หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๑๘ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด จานวน ๕ คน จานวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ ๒ คน แผน ก แบบ ก๒ ๓ คน)
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๑๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ การประเมิน
และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
/มติที่ประชุม...

๒๔
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๕ การขออนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตรปี
การศึกษา ๒๕๕๒ จานวน ๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ และปีการศึกษา ๒๕๕๔ ไม่มีผู้เข้าศึกษา มีผู้สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๑ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อปรับปรุง
เนื้ อ หารายวิ ช า ค าอธิ บ ายรายวิ ช า เพิ่ ม -ลดรายวิ ช า และเพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
งานพั ฒ นาหลั ก สู ต รฯ ตรวจสอบรายละเอี ย ดตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๑ และแบบ ก๒
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจานวน ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ ประกอบด้วย หมวด
วิทยานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๑๘ หน่วยกิต และ
หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๑๘ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนด จานวน ๕ คน จานวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ ๒ คน แผน ก แบบ ก๒ ๓ คน)
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๑๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๖ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุ ม คณะศิล ปศาสตร์ เสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าภาษาญี่ปุ่ นและการสื่ อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร ปีการศึกษา
๒๕๕๒ จานวน ๔๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๓๒ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔ จานวน ๓๓ คน มีผู้สาเร็จ
/การศึกษาตามหลักสูตร…

๒๕
การศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๒ จานวน ๑๘ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๔๔ คน และปีการศึกษา
๒๕๕๔ จานวน ๒๙ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ทยาลั ย อุบ ลราชธานี ว่า ด้ว ย
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้ ง นี้ คณะศิ ล ปศาสตร์ ได้ แ ก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่
เกี่ ย วข้ อ งแล้ ว หลั ก สู ต รนี้ มี ชื่ อ ปริ ญ ญาสอดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย ชื่ อ ปริ ญ ญา ในสาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
๑๓๙ หน่ ว ยกิต มีอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรและรับผิ ดชอบหลั กสู ตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
จานวน ๗ คน ค่าใช้จ่ ายโดยเฉลี่ ยต่อหั ว ในการผลิ ตบัณฑิตตลอดหลักสู ตร ๗,๔๒๖ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผ ลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๕ ตัว
บ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการ
สื่อสารหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๗ การขออนุมัติหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ได้จัดทานโยบาย
การพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตไทยมีสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้
ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีความเป็นเลิศที่หลากหลายเพื่อสนอง
ความต้องการตามจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา มีความพร้อมในการทางานภายใต้สถานการณ์อนาคต และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงมากขึ้นในอนาคต และมีขีดความสามารถในระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
สาขาอาชีพต่าง ๆ ที่ต้องการ “คนพร้อมทางาน Ready to work” ได้แก่ มีความรู้และการปฏิบัติรอบตัว มีทักษะ
ภาษาอังกฤษที่สามารถทาความเข้าใจและสรุปประเด็นได้ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา มี
ทัศนคติในการพัฒนาตนเอง มีทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ และคุณภาพบัณฑิตยุคใหม่ที่มีลักษณะความเป็น
พลเมือง ได้แก่ สนใจและติดตามความเป็นไปของสังคม มีจิตสาธารณะ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง การ
พร้อมปฏิบัติตนตามกฎหมาย เคารพผู้อื่นและความหลากหลาย ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และการยึดประโยชน์ส่วนรวม
ดังนั้น ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประเทศจึง
ต้องการบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงขึ้นกว่าในอดีต (Highly Qualification Talent) โดยกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ในด้านความรู้ ทักษะ และบุคลิกอุปนิสัย ดังนี้
ด้านความรู้ บัณฑิตควรมีหลักคิดทางวิชาการ มีความรู้ปฏิบัติ มีความรู้รอบ สามารถ
ประยุกต์ความรู้ และมีความรู้เกี่ยวกับคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑
/ด้านทักษะ…

๒๖
ด้านทักษะ บัณฑิตควรมีทักษะต่าง ๆ ได้แก่ทักษะการคิด การดารงชีวิตภายใต้สังคม
พหุวัฒนธรรม (Adaptability Skill) การเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ การสืบหาข้อมูล การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
เรี ย นรู้ ผ่ า นสื่ อ การเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น หรื อ กั บ ผู้ ค นต่ า งวั ฒ นธรรม การเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง การรักษาสุขภาพ
ด้ า นบุ ค ลิ ก อุ ป นิ สั ย ได้ แ ก่ มี ค วามเป็ น พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไต ยที่ มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ความเป็นพลเมืองโลก มีจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามอยู่ในพื้นฐานจิตใจ พึ่งตนเองได้
และมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ มีนิสัยเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีนิสัยใฝ่คุณภาพ
นอกจากนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษายั ง ได้ จั ด ท าข้ อ เสนอเพื่ อ เป็ น
นโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย รวมทั้งยุทธศาสตร์ด้านการปรับกระบวนทัศน์การผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ ระบบขับเคลื่อนการดาเนินงานที่เป็นองค์รวม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะมี ผลทาให้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ปรับปรุงการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว และวิชาศึกษาทั่วไป จึงเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานีไ ด้ จัด ทาหลั ก สู ต รวิช าศึ ก ษาทั่ว ไป หลั ก สู ต รใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๒ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๘
ก.พ. ๒๕๕๓ และคณะต่างๆ ได้นาไปสู่การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุง
วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
โดยกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน
รายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดนี้ เป็นรายวิชาที่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ในอนาคต เพื่อใช้กับทุกหลักสูตร ทั้งหลักสูตรปกติภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่าง ๆ นี้ จะพิจารณาและประสานกับผู้สอน ว่ารายวิชาใดที่มีความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนสาหรับหลักสูตรพิเศษดังกล่าว
การปรับปรุงนี้ มีการเปิดรายวิชาใหม่ จานวน ๑๓ รายวิชา รวมมีรายวิชาทั้งสิ้น ๔๙
รายวิชา โดยมีเนื้อหาเน้นด้านภาษาสาหรับหลักสูตรนานาชาติ และมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาเซียนในแง่มุมต่างๆ ดังนี้
กลุ่มภาษา เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ๒ รายวิชา สาหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
นานาชาติ หรือหลักสูตรพิเศษ อื่น ๆ
๑๔๒๑ ๑๐๘ ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ๑ (Intensive English I)
๖(๓-๖-๙)
๑๔๒๑ ๑๐๙ ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ๒ (Intensive English II)
๖(๓-๖-๙)
กลุ่มมนุษยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ๔ รายวิชา
๑๔๓๒ ๑๐๐ มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)
๑๔๓๒ ๑๐๒ วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)
๑๔๓๒ ๑๐๓ วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Culture)
๑๔๔๙ ๑๐๐ มนุษย์กับการท่องเที่ยว (Human and Tourism)
กลุ่มสังคมศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่เพิ่ม ๗ รายวิชา
๑๔๕๑ ๑๐๔ ประชาคมอาเซียนร่วมสมัย
(Contemporary ASEAN Community)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

/๑๔๔๗ ๑๐๓ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ…

๒๗
๑๔๔๗ ๑๐๓ การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
(Media and Information Literacy)
๑๗๐๖ ๑๐๒ สารสนเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตยุคใหม่
(Information for Communication in Modern Life)
๒๓๐๐ ๑๑๑ สันติวิธีในสังคม (Peaceful in Society)
๒๓๐๐ ๑๑๒ การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย
(Public Administration and Thai Society)
๒๓๐๐ ๑๑๓ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน
(Thai – ASEAN Relations)
๒๓๐๐ ๑๑๔ พลเมืองศึกษา (Civic Education)

๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว ในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕ ให้ปรับปรุงแก้ไขการพิสูจน์อักษร ปรับการเขียนปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เพิ่มข้อความอธิบายกลุ่มภาษาอังกฤษในรายวิชาที่เ ปิดใหม่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตรวจสอบการเขียนชื่อรายวิชา
คาอธิบ ายรายวิช าและการใช้เ ครื่ องหมายวรรคตอนให้ ส มบูร ณ์ โดยให้ ปรั บปรุงแก้ไ ขให้ ส มบูร ณ์ก่ อนน าเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ให้พิจารณาเปิดรายวิชาหรือ
เพิ่มเนื้อหา ด้านโลกศาสตร์ (Earth Science) เพื่อให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศ าสตร์ สภาพอาการ
ความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อมนุษย์ และเปิดสอนในปีต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๘ การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม คณะวิทยาศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากคณะได้แยกหลักสูตรเป็น
๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๔ และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ ๒๕๕๔ โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ส าหรั บหลักสูตรเดิมคณะได้ดาเนินการชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา
๒๕๕๕ แล้ว ซึ่งปัจจุบันยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร ๒๖๒ คน
งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลั ย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
/นักศึกษาในหลักสูตร…

๒๘
นักศึกษาในหลั กสู ตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษาต่อไปอีก
จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ปิ ด หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๙ การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดคณะบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุ ม คณะบริ ห ารศาสตร์ ขออนุ มัติ ปิ ด หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าพัฒ นบู รณาการศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประกัน คุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ปัจจุบัน ยังมีนักศึกษาคง
ค้างในหลักสูตร ๕ คน
งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลั ย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษา
ต่อไปอีก
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณา
การศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๑๐ การขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ สังกัดคณะบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอ
ที่ประชุม คณะบริหารศาสตร์ ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ง
ที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวัน ที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ การขอปิด หลั กสู ตรเนื่องจากหลั กสู ตรไม่เ ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เกณฑ์การประกันคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์การปิดหลั กสู ตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ปัจจุบัน ยังมีนักศึกษาคงค้างใน
หลักสูตร ๒๑ คน
/งานพัฒนาหลักสูตร...

๒๙
งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้ างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษา
ต่อไปอีก
จึงขอเสนอที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติ ปิดหลักสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการ
ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๑๑ การขออนุมัติปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ สังกัดคณะรัฐศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุม คณะรัฐ ศาสตร์ ขออนุมัติปิ ด หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประกัน คุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ปัจจุบัน ยังมีนักศึกษาคง
ค้างในหลักสูตร ๑๖ คน
งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะสาเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือเปิดรับนักศึกษา
ต่อไปอีก
จึงขอเสนอที่ป ระชุม พิจ ารณาอนุมัติ ปิด หลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎี บัณฑิต สาขาวิช ารัฐ
ประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๘
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๑๒ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจานวนนักศึกษา
/ในหลักสูตร...

๓๐
ในหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จานวน ๔๓ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน ๗๕ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔
จานวน ๕๕ คน มีผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๒ จานวน ๒๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวน
๒๗ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๔ จานวน ๑๑ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ได้แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีก าว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
๑๓๕ หน่ ว ยกิต มีอาจารย์ ป ระจาหลั กสู ตรและรับผิ ดชอบหลั กสู ตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
จานวน ๙ คน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๓๖,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๕ ตัว
บ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ ขอแนวทางการดาเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษ)
รองศาสตราจารย์ไชยันต์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นาเสนอที่ประชุม ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษกับกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กระทรวงมหาดไทย) คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีมติให้คณะรัฐศาสตร์ส่ง
เรื่องให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนดแนวทางก่อน ว่าเห็นสมควรให้มีการดาเนินงานในหลักสูตรดังกล่าวต่อไปอยู่
หรือไม่
ตามที่คณะรั ฐ ศาสตร์ ได้ดาเนินงานในหลั กสูตรรัฐ ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าการ
ปกครองท้องถิ่น (โครงการความร่วมมือพิเศษกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ โดยครบกาหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐาน ๔ ปี ในปีการศึกษา ๒๕๕๓
ในการนี้ คณะรั ฐ ศาสตร์ ได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยที่ประชุมดังกล่าวมีมติให้คณะรัฐศาสตร์ส่งเรื่องให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนด
แนวทางก่อน ว่าเห็นสมควรให้มีการดาเนินงานในหลักสูตรดังกล่าวต่อไปอยู่หรือไม่ ในระหว่างนี้ คณะรัฐศาสตร์ได้จัด
/ประชุมหารือ…

๓๑
ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมาของหลักสูตร และได้พยายามคิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ
(ก) ด้านการบริหารงบประมาณ (ข) ด้านเนื้อหา (ค) ด้านการเพิ่มจานวนนักศึกษา และอื่นๆ เพื่อรอแนวทางจากสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณาแนวทางการดาเนินงานในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าเห็นควร (๑) ปิดหลักสูตร หรือ (๒) ปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จักได้ดาเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม อนุ มั ติ ใ นหลั ก การเบื้ อ งต้ น โดยให้ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ เ สนอหลั ก สู ต รต่ อ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลาดับ และเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๔.๒ ทุนการศึกษาสาหรับอาจารย์คณะศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ ก นกวรรณ มะโนรมย์ คณบดีคณะศิ ล ปศาสตร์ น าเสนอที่
ประชุม คณะศิลปะศาสตร์มีอาจารย์ประจา จานวน ๑๒๑ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๖๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๙ แบ่งเป็นอาจารย์ที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕
ปี ขึ้นไป จานวน ๘ คน อายุ ๔๐ - ๔๕ ปี จานวน ๑๒ คน อาจารย์ที่มีอายุต่ากว่า ๔๐ ปี จานวน ๔๔ คน ซึ่งสัดส่วน
ของอาจารย์ที่มีวุฒิ ปริ ญญาเอกยั งอยู่ในเกณฑ์ขั้ นต่าของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้ น เพื่อสนับสนุนให้
อาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาเอกจึงควรจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ในระยะเวลา ๔ ปี ตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ จานวนทั้งหมด ๑๖ ทุน
การส่ งเสริ ม การผลิ ตบัณ ฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ช องคณะศิล ปศาสตร์ ให้ มี
คุณภาพ และสนองตอบความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยทุนการศึกษาจานวน ๑๖ ทุน แบ่งเป็นปีละ ๔ ทุน
โดยจาแนกเป็น ๓ ประเภท ประกอบด้วยทุนการศึกษาบางส่วนหลักสูตรปกติ ปีละสองทุน ทุนการศึกษาบางส่วน
หลักสูตรภาษาอังกฤษหรือนานาชาติ ปีละหนึ่งทุน และทุนการศึกษาบางส่วนสาหรับอาจารย์อาวุโส (อายุ ๔๐-๔๕
ปี) ปีละหนึ่งทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๔๔๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยใช้เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ทุนการศึกษาจะเป็นค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงต่อคนต่อปีการศึกษา ไม่
เกินจานวนเงินที่กาหนด และค่าหนังสือเหมาจ่าย ปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๓ ปี ซึ่งผู้รับทุนสามารถขอขยายเวลา
รับทุนเพิ่มได้ไม่เกินสองภาคการศึกษา และจะได้รับเพียงค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริงเท่านั้น เมื่อสาเร็จการศึกษา
ผู้รับทุนต้องกลับมาปฏิบัติงานในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ผู้รับ
ทุนได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา หรือชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับคืนแก่คณะศิลปศาสตร์ พร้อมทั้งชาระเป็นเบี้ยปรับ
อีกสองเท่าของเงินทุน
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
มติที่ประชุม เห็นชอบ
/๔.๔.๓ ขออนุมัติลงนาม…

๓๒
๔.๔.๓ ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperative Agreement) กับ
Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, Melbourne
Business School ประเทศ Australia
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุม ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ได้รับการเสนอความร่วมมือจาก Asia Pacific Impact Leadership
Centre of Melbourne Business School, University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (เอกสาร
ประกอบการประชุม ๑) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี ได้นาเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ มีมติเห็ นชอบในหลักการ (เอกสาร
ประกอบการประชุม ๒) ให้งานวิเทศสัมพันธ์ ประสานวิทยาเขตมุกดาหาร เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดแผนการจัดทา
ข้อตกลงฯ และพิจารณาปรับรูปแบบข้อตกลงฯ ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และขอให้พิจารณาตรวจสอบผู้มีอานาจ
ลงนาม และการใช้คานิยามระหว่าง Cooperative Agreement กับ Memorandum of Understanding แล้วจึง
นาเข้าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้ลงนามเป็นลาดับต่อไป
งานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้ประสานไปยัง อาจารย์กุลภา โภคสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงาน
การลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาดังกล่าว เพื่อดาเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ทั้งนี้
วิทยาเขตมุกดาหารได้ทาหนั งสือชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาข้อตกลงฯ กับ Melbourne Business School (MBS)
(เอกสารประกอบการประชุม ๓) กล่าวคือ MBS มีระบบการบริหารจัดการแบบการกระจายอานาจ ดังนั้น คณบดี
หรื อ รองคณบดี ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจ สามารถลงนามในข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ฯ ได้ และการนิ ย ามศั พ ท์
Memorandum of Understanding (MOU) ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอร่างแบบไปให้นั้น ควรปรับให้
เป็น Cooperative Agreement โดย MBS ให้นิยามคาว่า Memorandum of Understanding เป็นความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอนในระดับเดียวกัน คือ ปริญญาโท และปริญญาเอก และยังต้องมีการจั ดการเรียนการสอน
ร่วมกันโดยอาจารย์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งระดับความร่วมมือที่เสนอมาให้นั้น ไม่เข้าข่าย MOU
ทั้งนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความใน
ข้อตกลงฯ (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๔ และ ๕) แล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ
การทาข้อตกลงในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยโดยหากจะมีการดาเนินการใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบในการดาเนินการดังกล่าวจาก
ทั้ง ๒ ฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง
จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าว เพื่องาน
วิเทศสัมพันธ์จักได้ดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๔.๔ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการกาหนดระดับตาแหน่ง และ
การแต่งตั้งบุคคลสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ....
เนื่ อ งจากระยะเวลาในการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย มี จ ากั ด ฝ่ า ยเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัย จึงขอนาเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป
/๔.๔.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง...

๓๓
๔.๔.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม นาเสนอที่
ประชุม ด้ ว ย กลุ่ ม บริ ษั ท พรรณธิ อ ร มี ค วามประสงค์ ใ นการสนั บ สนุ น งบประมาณ ให้ กั บ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และ
นักศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราว
ประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลั ย ในอนาคตต่อไป จึ งให้ ความเห็ นชอบใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่ว มมือทางวิช าการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย จึงขอนาเรียน (ร่าง) บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มบริษัท พรรณธิอร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ
กลุ่มบริษัทพรรณธิอร
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับกลุ่มบริษัทพรรณธิอร
มติที่ประชุม เห็นชอบ
๔.๔.๖ ขออนุมัติลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) กับ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT)
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุม ตามที่
ด้ว ย คณะศิล ปศาสตร์ ได้ป ระสานมายั งงานวิเ ทศสั ม พัน ธ์ เพื่ อเสนอร่ างบัน ทึก ข้อ ตกลงระหว่ างมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอน
ก่อนลงนาม
งานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความในบันทึก
ข้อตกลง (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ และ ๒) แล้วและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือ การ
ทาบั น ทึ กข้อ ตกลงในครั้ งนี้ มีจุ ดประสงค์เ พื่อ ส่ งเสริ มความร่ว มมื อ และการประสานงาน ระหว่ างมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี กับ AIT ในการดาเนินการเกี่ยวกับการรับทุนการวิจัยของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ
MPower-CPWF Research Fellowships Program on Water Governance in the Mekong Region ซึ่งได้รับ
การสนั บ สนุ น จาก CPWF และ Aus AID จานวนทั้งสิ้ น ๒๙๕,๓๙๖ ดอลล่ า ร์ออสเตรเลี ย (ประมาณ
๙,๓๐๒,๐๒๐.๐๔ บาท ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ ๓๑.๔๙ บาทต่อดอลล่าร์ออสเตรเลีย)
งานวิ เทศสั มพั น ธ์ จึง นาเสนอเรื่อ งดั งกล่ าวนี้ เป็ นวาระเพื่ อพิ จารณาในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ ๗/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และที่ประชุมฯ ได้มีม ติ
เห็นชอบในหลักการแล้ว
จึ งขอเสนอที่ป ระชุม พิจารณาอนุมัติ การลงนามในบันทึกข้อตกลง (Memorandum
Agreement) กับ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT)

of

มติที่ประชุม อนุมัติ
/๔.๔.๗ การจัดหารถบัสโดยสาร...

๓๔
๔.๔.๗ การจัดหารถบัสโดยสารเพื่อเป็นรถสวัสดิการ รับ – ส่ง บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นาเสนอ
ที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้
เห็นชอบในหลักการเบื้องต้นในการจัดหารถบัสโดยสาร เพื่อทดแทนการใช้งานของรถบัสโดยสารคันเดิม สาหรับ เป็น
รถสวัสดิการ รับ – ส่ง บุคลากร เป็นเงิน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่คงเหลือ
จากปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๒๓ ที่นั่ง คันเดิมมีอายุการใช้งาน ๑๕ปี ได้
จั ด เป็ น รถสวั ส ดิ ก าร รั บ – ส่ ง บุ ค ลากร และนั ก เรี ย นที่ เ ป็ น บุ ต รของบุ ค ลากรที่ พั ก อาศั ย ในแฟลตที่ พั ก ของ
มหาวิทยาลัย ระยะทางวิ่งใช้งานประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตรต่อวัน ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และให้บริการคณะหน่วยงาน
ต่างๆ ทีข่ อใช้รถในวันหยุดราชการ จากการใช้งานที่ผ่านมา หากเข้าตรวจเช็คซ่อมบารุงหรือชารุดฉุกเฉินระหว่างการ
ใช้งาน จะไม่มีรถคันอื่นมาสับเปลี่ยนได้ และหากเกิดการชารุดระหว่างการใช้งาน อาจนามาซึ่งความสูญเสียทั้งในด้าน
ชีวิตและทรัพย์สิน
แนวปฏิบัติสาหรับการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๔ : กรณีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย (สอดคล้องกับระเบียบฯ เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้อ ๑๓-๑๔)
กาหนดให้กองแผนงานเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด หารถบั ส โดยสารคั น ใหม่ ข อง
มหาวิ ทยาลั ย สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ส าหรับ การปรั บ แผนงบประมาณรายจ่ า ยในส่ ว นเงิ น รายได้ ข องคณะ/
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ การจัดหารถบัส
โดยสาร เพื่อทดแทนการใช้งานของรถบัส โดยสารคันเดิม สาหรับ เป็นรถสวัส ดิการ รับ – ส่ง บุคลากร เป็นเงิน
๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่คงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ การจัดหารถบัสโดยสารเพื่อเป็นรถสวัสดิการ รับ – ส่ง
บุคลากร และขออนุมัติงบประมาณ จานวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่
คงเหลือจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อดาเนินการจัดซื้อ
มติที่ประชุม อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นาเสนอที่ประชุม ตามที่มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้ า ฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล ให้ ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นั้น
เนื่องด้วยวาระการดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของศาสตราจารย์
พิเศษจอมจิน จันทรสกุล จะครบกาหนดในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามความในมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับความในข้อ ๖
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๑
/จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา…

๓๕
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยดังนี้
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
ประธานกรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
กรรมการ
อธิการบดี
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๕. รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร
กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์
๖. นายชัช วงศ์สิงห์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๗. นายนิกร วีสเพ็ญ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๕.๒ รายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ว ราวุ ธ สุ ม าวงศ์ อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยได้พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการพิจารณากลั่นกรอง และการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จานวน ๗๙ หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน ๔๓ หลักสูตร หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จานวน ๑ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน ๒๔ หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน
๑๑ หลักสูตร และได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอีก จานวน ๑ หลักสูตร ยังเหลือหลักสูตรที่ยังปรับปรุงไม่ แล้ว
เสร็จ จานวน ๒ หลักสูตร (จาแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จานวน ๑ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท
จานวน ๑ หลักสูตร) นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้การเห็นชอบการปิดหลักสูตร จานวน ๑๘ หลักสูตร
(จ าแนกเป็น หลั กสู ตรระดับ ปริ ญญาตรี จ านวน ๗ หลั กสู ตร หลั กสู ตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน ๒
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จานวน ๖ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวน ๓ หลักสูตร)
แนวทางการดาเนินต่อไป
๑. สรุปข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความสาเร็จ แนวปฏิบัติที่ดี และแนวทางการพัฒนาในการ
จัดทาหลักสูตร การเขียนคาอธิบายรายวิชา เพื่อจัดความรู้เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เข้าใจ และสามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๒. สรุปการรายงานผลการดาเนินงานหลั กสูตรของปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาทบทวน
การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และจัดทาเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
/จึงเสนอที่ประชุม…

๓๖
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖
วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (ลับ)
วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๖.๒ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณี
การยืมเงินทดรองราชการ (Petty Cash)
๖.๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ (Petty Cash)
๖.๔ คาสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่)
๖.๕ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณี การ
อนุมัติให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกู้ยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา
๖.๖ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
๖.๗ ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๘ สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๖.๙ การแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ กรณีข้อพิพาทหมายเลขดาที่ ๙/๒๕๕๕ ระหว่างบริษัท
กาจรกิจก่อสร้าง จากัด และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖.๑๐ แจ้งผลคาวินิจฉัยกรณีนายรัฐกิจ หิมะคุณ ร้องทุกข์มหาวิทยาลัยไม่เพิ่มค่าจ้าง
ประจาปี ๒๕๕๔ ครึ่งปีหลัง และไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงาน
๖.๑๑ การเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นเอกสารอย่างแพร่หลาย
ทัง้ นี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๕

/เลิกประชุม…

๓๗

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๕๐ น.

.....................................................
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จดรายงานการประชุม

…….......................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗ /๒๕๕๕

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

