รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เข้าประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน
จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณ
ุ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ศาสตราจารย์อมร
จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์เปีย่ มศักดิ์
เมนะเศวต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี
วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์
อภินันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล
อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๙. นางอรวรรณ
ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๑๐. อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นงนิตย์
ธีระวัฒนสุข
ประเภทโดยตาแหน่ง
๑๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
นายนิกร
วีสเพ็ญ
ประเภทโดยตาแหน่ง
๑๒. ประธานสภาอาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สัมมนา
มูลสาร
ประเภทโดยตาแหน่ง
๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์
วัฒนกูล
ประเภทผู้บริหาร
๑๔. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินจิ ธรรม
ประเภทผู้บริหาร
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา
ซาฮีร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร
๑๖. รองศาสตราจารย์วินิช
พรมอารักษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์
เศรษฐบุปผา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
๑๘. นายพิสิทธิ์
กอบบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
๑๙. นายชัช
วงศ์สงิ ห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารย์ประจา
๒๐. รองอธิการบดีฝา่ ยแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุ ามาส
จิตต์เจริญ
๒๑. นายธีระศักดิ์
เชียงแสน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
/ผู้ที่ไม่เข้าประชุม ...

๒

ผู้ที่ไม่เข้าประชุม
๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
๒. นายโอภาส
๓. นางอรอนงค์

บุญ-หลง
เขียววิชัย
งามชัด

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ
๓. นางจุฑามาศ
๔. นางสิรินทร์ทิพย์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา

อินทร์ประสิทธิ์
ธานี
หงษ์ทอง
บุญมี
เจนศิริศักดิ์

รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
รองอธิการบดีฝา่ ยบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รองคณบดีฝา่ ยแผน (แทน)
คณบดีคณะบริหารศาสตร์

๖. นายนภดล

พัฒนะศิษอุบล

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธาน
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การปฐมนิเทศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ก าร
ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ บทบาทและหน้ า ที่ ข องกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รวมทั้ ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่ อการกาหนดนโยบาย ในการพัฒนาการ
ดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการกากับดูแลการดาเนินงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีได้แนะนาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และในภาคบ่ายจึงเป็นการรายงานผลการดาเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/สานัก โดย
คณบดี/ผู้อานวยการ ของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน เพื่อจักได้นาข้อเสนอแนะต่างๆ ดาเนินการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

/๑.๑.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน …

๓
๑.๑.๒ การแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (เพิ่มเติม)
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและ
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม จานวน ๑ ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๑.๓ การแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ การแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้การส่งเสริมนิติธรรมในการกากับดูแลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเป็นผู้
กลั่นกรอง ตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นและหรือคาแนะนาเกี่ย วกับกฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้อบัง คับที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการ ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงได้แต่งตั้ง นายโกเมท ทองภิญโญชัย
ตาแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สังกัดสานักงานที่ปรึกษากฎหมาย สานักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการแก่ ส ภา
มหาวิท ยาลั ย และอธิ การบดี รวมทั้ง ให้ค วามเห็นและหรือ คาแนะนาประกอบการพิ จ ารณา ร่า ง ระเบีย บ
ข้อบังคับ และประกาศ ที่เสนอสภามหาวิทยาลัย
(๒) ให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย
(๓) ให้คาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของ
สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอื่นใดที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีเห็นว่าเป็นความจาเป็นต้องให้คาปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ
(๔) งานด้านกฎหมายอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๑.๔ การประชุมสัมมนา “คุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ ๒”
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้ง
ที่ ๒ : Academic Tranformation” ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
/สัมมนาได้เรียนรู้ …

๔

สัมมนาได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ Course Re-design ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยนาร่องในการทดลองใช้แนวคิดของ
Course Re-design เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๑.๕ การลาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม

จานวน ๒ ท่าน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ
๒. นายโอภาส

บุญ-หลง
เขียววิชัย

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๑.๖ การแสดงความยินดีกับนายนิกร วีสเพ็ญ ในการได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ และแสดงความยิ น ดี กั บ นายนิ ก ร วี ส เพ็ ญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง ในการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจั ง หวัด โดยมีผู้ว่า ราชการจั ง หวัด
อุบลราชธานี ดารงตาแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด มีวาระการดารงตาแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้ง
ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ วรรณวไล อธิว าสน์ พ งศ์ เป็นผู้ รัก ษาราชการแทนคณบดีค ณะศิ ล ปประยุ กต์ และการ
ออกแบบตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการ
ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและลง
นามในคาสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ ต่อไปอีก ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม
๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับทราบ
/๑.๒.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี …

๕

๑.๒.๒ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตัง้ ให้นายสิทธา เจนศิริศักดิ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒.๓ การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย สานักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนิติ
การ ได้แก่ นิติกรรมสัญญา วินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ คดีความ การบังคับคดี การให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบรวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
ปัจจุบันนี้ โครงการจัดตั้ง กองกฎหมาย มีส ายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี
โดยมหาวิทยาลัยได้ยืมตัว นายสหรัฐ โนทะยะ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มารักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งกอง
กฎหมาย แต่ เ นื่ อ งจากหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วมี ป ริ ม าณงานมาก ทั้ ง งานมี ร ะดั บ ความยากสู ง จึ ง ต้ อ งใช้ เ วลา
ค่อนข้า งมากในการกากับดูแล ดังนั้น จึ งเห็นควรให้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้กากับดูแลแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้แต่งตั้ง นายสหรัฐ โนทะยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
นิติศาสตร์ ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็น
ต้นไป
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ด าเนิ น การตามความพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้
มาตรา ๑๙ วรรคห้า
“ผู้ช่วยอธิการบดีให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐
และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย”
มาตรา ๒๐ อธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) ได้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิ ท ยาลั ย รั บ รองและได้ ท าการสอนหรื อ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการบริ ห ารมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สามปี ใ น
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือ
(๒) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ทาการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเคยดารงตาแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี
อนึ่ง ในการแต่ง ตั้ ง พนักงานมหาวิท ยาลัย ให้ ดารงตาแหน่ง บริ หารนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีคาวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วในบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การดารงตาแหน่งทางวิชาการและตาแหน่งประเภทผู้บริหารของพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สรุปความได้
ว่าแม้บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการแต่งตั้งผู้ดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่กาหนดเอาไว้ใ นกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยจะกาหนดให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก็
/ตาม แต่เมื่อมาตรา๖๕/๒ …

๖

ตาม แต่เมื่อมาตรา๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
บัญ ญั ติให้ พ นัก งานในสถาบั นอุด มศึก ษามี สิทธิ ที่จ ะได้รั บการแต่ ง ตั้ง ให้ด ารงตาแหน่ง ตามมาตรา ๑๘ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ .ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น พนักงาน
มหาวิทยาลัยจึงสามารถดารงตาแหน่งประเภทผู้บริหารได้
อนึ่ง ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๒ วางระเบียบปฏิบัติในเรื่อง
การตีความและให้ความเห็นในทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ว่ าเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้
ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น
กรณีการแต่งตั้ง นายสหรัฐ โนทะยะ พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไม่จาเป็นต้องเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยให้ความเห็นทางกฎหมายอีก
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒.๔ ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามประกาศตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๒ และตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็น
ครั้งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕
ในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยปิดหลักสูตรไปแล้ว ๑๔ หลักสูตร แยกเป็น
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ หลักสูตร ปริญญาตรี ๗ หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร
หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนมี ทั้ ง สิ้ น ๘๙ หลั ก สู ต ร (ในจ านวนนี้ มี ห ลั ก สู ต รใหม่ ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดจานวน ๘ หลักสูตร จาแนกเป็นปริญญาตรี ๖ หลักสูตร และปริญญาโท ๒ หลักสูตร)
(รายละเอียดตามตารางที่ ๑ ของเอกสารประกอบการประชุม)
หลักสูตรที่ไ ด้พั ฒนาเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติแล้ว (นับรวมหลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่อยู่ในระหว่างการเสนอกรรมการกลั่นกรอง เดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๔) จานวน ๖๖ หลักสูตร
หลักสูต รที่ยั ง ไม่เสนอปรั บปรุง มี ๒๓ หลั กสูตร คาดว่า จะสามารถปรับปรุ ง
หลักสูตรทั้ง ๒๓ หลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทันต่อการรับนักศึกษาใหม่และเปิดการ
เรียนการสอนภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามตารางที่ ๒ และ ๓ ของเอกสารประกอบการ
ประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรกาหนดระยะเวลาการดาเนิน งานสาหรับหลักสูตรที่ยังไม่เ สนอ
ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
/๒. สาหรับหลักสูตรใหม่ …

๗

๒. สาหรับหลักสูตรใหม่ต้องเสนอให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ
ก่อน จึงดาเนินการเปิดรับนักศึกษาได้
๑.๒.๕ กาหนดการวันเสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ ตามหนังสือสานักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๕๖๓๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ จานวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ กาหนดวันเสด็จฯ ไปพระราชทานบัตรฯ ในวันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และกาหนดการวัน
ฝึกซ้อมของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓
ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. ให้ม หาวิท ยาลัย น ากาหนดการงานพิธี พ ระราชทานปริ ญญาบัต ร มหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรากฏที่หน้าหลัก
๑.๒.๖ การสรุปการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจาปี ๒๕๕๔
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบการประเมินผลการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจาปี ๒๕๕๔ ซึ่งกาหนดแนวทางการประเมิน ๗
ด้าน คือ จานวนผู้เข้าชมงานและปริมาณเงินหมุนเวียน ภูมิลาเนาของผู้เข้าชมงาน ความเห็นของผู้เข้าชมงาน
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าชมงาน ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ผลการจัดนิทรรศการ
และผลการสัมมนาทางวิชาการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. คณะเกษตรศาสตร์ค วรพัฒนาให้งานดังกล่าวเป็น งานระดับจังหวัดและเป็น งาน
เกษตรแห่งชาติในอนาคต โดยคงรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับเกษตรกรที่เ ยี่ยมชมงาน และควรมี
ผลผลิตทั้งจากนักเรียนและนักศึกษาที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิดความร่วมมือจาก
สถาบันการศึ กษาต่ างๆ รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือ กับองค์ กรต่างๆ ที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อสนั บสนุ น การ
ดาเนินงาน
๒. ควรจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่น ด้านการประมงและปลาสวยงาม เป็นต้ น
ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงดึงดูดภาคเอกชนในภูมิภาคมาร่วมงานมากขึ้น
๓. ควรจัดระบบสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมและพอเพียง

/ระเบียบวาระที่ ๒ …

๘

ระเบียบวาระที่ ๒
๒.๑

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ และ ๓ แก้ไขลาดับรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุด
ใหม่ ให้เป็นไปตามลาดับตัวอักษร
หน้า ๓ บรรทัดที่ ๑๑ แก้ไขจากเดิม เสนอที่ประชุมแจ้งที่ประชุ มพิจารณา แก้เป็น
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
หน้า ๔ บรรทัดที่ ๓ แก้ไขจากเดิม เสนอที่ประชุมแจ้งที่ประชุมพิจารณา แก้เป็น
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
หน้า ๔ บรรทัดที่ ๓๔ แก้ไขจากเดิม ในลักษณะ Matching Fund แก้เป็น ใน
ลักษณะการร่วมสนับสนุนงบประมาณ (Matching Fund)
หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๓ แก้ไขจากเดิม เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหา แก้เป็น เพื่อ
พิจารณาเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
หน้ า ๖ บรรทั ดที่ ๒๒ แก้ไ ขจากเดิม ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา
พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า แก้เป็น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า
๒.๒

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔
วันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้ า ๒ บรรทั ด ที่ ๑๖ แก้ ไ ขจากเดิ ม การลาประชุ ม ของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แก้เป็น การลาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หน้ า ๒ บรรทั ด ที่ ๒๕ แก้ ไ ขจากเดิ ม จึ ง เห็ น ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศ แก้ เ ป็ น จึ ง
เห็นสมควรให้มีการปฐมนิเทศ
หน้า ๖ บรรทัดที่ ๑๘ – ๒๖ แก้ไขข้อความเดิมเป็น ดังนี้
๔.๒.๒ การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้สภามหาวิทยาลัย
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลั ย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
/มติที่ประชุม ...

๙

มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม เลื อ กศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ว ราวุ ธ
สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน้า ๘ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขจากเดิม เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด แก้
เป็น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๔ แก้ไขจากเดิม เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด แก้
เป็น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขจากเดิม ๑. ให้คณะเกษตรศาสตร์ แก้เป็น ๑. ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปให้คณะเกษตรศาสตร์
หน้า ๑๐บรรทัดที่ ๑๑ แก้ไขจากเดิม เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
แก้เป็น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
หน้า ๑๐ บรรทัดที่ ๑๘ แก้ไขจากเดิม ๑. ให้คณะเกษตรศาสตร์ แก้เป็น ๑. ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปให้คณะเกษตรศาสตร์
หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขจากเดิม ๕.๒ พิจารณาขออนุญาตการลาออก แก้เป็น
๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออก
หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๑๐ แก้ไขจากเดิม พิจารณาอนุมัติให้ แก้เป็น ให้ความเห็นชอบ
ให้
หน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๑๒ แก้ไขจากเดิม อนุญาตให้ แก้เป็น เห็นชอบให้
๒.๓

รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔
(วาระเวียน) วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้า ๔ บรรทัดที่ ๑๕ แก้ไขจากเดิม การเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา แก้เป็น ขอ
อนุมัติการสาเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ ๔
๔.๑

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตร
มาสที่ ๔)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และพัฒนา นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ มีการได้รับอนุมัติเงินประจางวดและ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

/รายการ …

๑๐

รายการ

จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ
เทียบกับแผน

ก. การอนุมัติเงินประจางวด
ข. การเบิกจ่ายงบประมาณทัง้ หมด
ข.๑ การเบิกจ่ายงบประจา
ข.๒ การเบิกจ่ายงบลงทุน

๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐.๐๐
๕๕๖,๘๘๗,๒๔๒.๘๗
๔๑๐,๗๑๙,๕๐๔.๘๗
๑๔๖,๑๖๗,๙๓๘.๐๐

๑๐๐.๐๐
๘๗.๘๗
๙๖.๒๓
๗๐.๖๒

เป้าหมายการ
เบิกจ่าย
ตามมติ ครม.*
๙๓
๗๒

หมายเหตุ การเบิกจ่ายข้างต้น รวมการเบิกจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐและรายการเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดั บเงินเดือน และเงินปรับวุฒิข้าราชการ ที่มหาวิทยาลัย
ได้รับโอนจากกรมบัญชีกลาง เป็นเงิน ๑๕,๗๓๘,๗๙๘.๘๗ บาท
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้างต้น
สูงกว่าผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๙ (ปี ๒๕๕๓ ร้อยละการเบิกจ่าย เท่ากับ
๘๓.๕๘) อย่างไรก็ตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวต่ากว่าที่รัฐบาลกาหนด ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากการ
เบิกจ่ายงบลงทุน ค่าก่อสร้างในรายการอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ อาคาร
อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราชา และงบดาเนินงานบางรายการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
ของงบประมาณ ๒๕๕๔ กับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว จานวนรวมทั้ง สิ้น ๙๒,๖๑๓,๓๕๖ บาท (เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑)
นอกจากนี้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยอานาจอธิการบดี
ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบีย บว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งโอน
ระหว่างงบดาเนินงาน จาก ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ไปยัง ผลผลิตผู้สาเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน ๕๔๓,๖๐๐ บาท
ในส่วนผลการดาเนินงานระดับผลผลิต /โครงการของมหาวิทยาลัย
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
สานักงบประมาณ สรุปได้ดังนี้
- มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๗
ของแผนที่กาหนด โดยผลผลิต/โครงการที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน ได้แก่ โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ปี ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลผลิตผลงานวิจยั เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี และผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
จานวน ๒๖ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๕๙.๐๙ จากตัวชี้วัดทั้งหมดจานวน ๔๔ ตัวชี้วัด) ส่วนตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ มีจานวน
๑๘ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๑.๙๑) โดยผลผลิต/โครงการที่สามารถดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ได้แก่
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ผลผลิตผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี และผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่วนผลผลิต/โครงการอื่นๆ มีผลการดาเนินงานที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ...

๑๑

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการดาเนินงาน เพื่อเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไปให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ไตรมาสที่ ๔ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติมดังนี้
๑. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ค่อนข้างต่า ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทผู้รับจ้างอาคารก่อสร้าง
ผู ก พั น งบประมาณต่ า งๆ คื อ อาคารศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ กลางและปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ชี ว ภาพ อาคาร
อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราชา เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท กาจรกิจ ก่อสร้าง จากัด ซึ่งขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่าง
รุนแรง
มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะทางานเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากการดาเนินงานที่
ล่าช้าของบริษัทผู้รับจ้าง และรายการที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้อาคารต่างๆ สามารถใช้งานอาคารดังกล่าว
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นเหตุผลในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงบประมาณ
และขอให้รายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งต่อๆ ไป
๒. สาหรับอาคารศูนย์การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ที่อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมนั้น คาดว่าจะสามารถดาเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และเสนอต่อ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติแบบรูปและวงเงินต่อสานัก
งบประมาณ และลงนามในสัญญาได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นั้น ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากรคณะวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้สามารถรับงานด้านการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรต่างๆ ได้ซึ่งจักเป็นรายได้อีกด้านหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย
๓. ให้ ค ณะวิ ช าในสาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และสาขาสั ง คมศาสตร์ จั ด ท า
แผนพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายหลักสูตร เพื่อให้ ได้จานวนนักศึกษา
นักศึกษาใหม่และผู้สาเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายที่กาหนด และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้ง
ต่อไป
๔. ให้กองแผนงานตรวจสอบทบทวนผลการดาเนิ นงานในตัวชี้วัดต่างๆ ที่ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป และควรกาหนด
ผู้รับผิดชอบในแนวทางการแก้ไขต่างๆ ที่ได้นาเสนอเพื่อจักได้ปรับปรุงผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ
ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ แผนกลยุทธ์สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
- ฝ่ า ยเลขานุ ก ารขอถอนระเบี ย บวาระดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจาก
มหาวิทยาลัยจักได้นาเสนอในภาพรวมของแผนกลยุทธ์รวมของทั้งมหาวิทยาลัย
/๔.๑.๒.๒ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ …

๑๒

๔.๑.๒.๒ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและแผนการประกัน
คุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธ นพรรณ ธานี รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้และแผนการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา
๒๕๕๔ และในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งเป็นการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม
ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สานัก
และภาควิชา
๒) ค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สานักและภาควิชา
๓) แผนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๔) ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี)
มติที่ประชุม เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแผนการประกันคุณภาพภายใน
ประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และรับทราบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
๑. การตั้งค่าเป้าหมายการประกัน คุณภาพ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ –
๒๕๕๙ ขอให้กาหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องของค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ด้วย
๒. ให้ม หาวิทยาลั ย ปรั บค่ า เป้ าหมายในตั วบ่ งชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริ หาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ผลการชี้นา ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมในด้ านต่างๆ ให้มีค่า
เป้าหมายการดาเนินงานที่ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป)
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล
๔.๒.๑ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิ องสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการ
ด้านต่างๆ
ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔
สิง หาคม ๒๕๕๖ ความละเอี ย ดทราบแล้ว นั้น เพื่ อประโยชน์ในการด าเนินงานและพั ฒนามหาวิทยาลัย ให้
สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นที่ปรึกษา
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการด้านต่างๆ ดังนี้
/๑. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและนิติการ …

๑๓

๑. ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและนิติการ
(๑) ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภาหาวิทยาลัย
(๒) นายนิกร วีสเพ็ญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๓) นายกิจสุวัฒน์ หงษ์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ)
๒. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาการและนักศึกษา
(๑) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๒) ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๓) รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๓. ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
(๑) รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๒) นายโอภาส เขียววิชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๓) ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
๔. ที่ปรึกษาด้านการวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์
(๑) ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
(๒) ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๓) รองศาสตราจารย์เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(ผู้อานวยการ SEMEO RIHED)
(๔) นางสาวกาญจนา ทองทั่ว
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(นักวิชาการอิสระ)
๕. ที่ปรึกษาด้านแผนและงบประมาณ
(๑) นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๒) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
(๓) รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
(รองศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๖. ที่ปรึกษาด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น
ที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการด้านต่างๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
/๔.๒.๒ การขออนุมัตกิ ารสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ...

๑๔

๔.๒.๒ การขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุ ทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ า ยวิช าการ
นาเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา จานวน ๑๗ คน
โดยจาแนกตามคณะได้ดังนี้
๑. คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๒ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๔ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๑ คน
๓. คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
จานวน ๑ คน
๔. คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เภสัชศาสตร์
 เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบตั ิ
จานวน ๓ คน
 เฉพาะเภสัชภัณฑ์
จานวน ๑ คน
๕. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การบัญชี
จานวน ๑ คน
๖. คณะนิตศิ าสตร์ จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา นิติศาสตร์
จานวน ๔ คน
โดยคณะต้ น สั ง กั ด ได้ ต รวจสอบและรั บ รองการส าเร็ จ การศึ ก ษา และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
การขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ จานวน
๑๗ คน
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๒.๓ การขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๕)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/
ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๕)
มีผู้ที่ ผ่า นเงื่อ นไขส าเร็จ การศึกษา จ านวน ๒ คน โดยคณะต้นสั ง กั ดได้ ตรวจสอบและรั บรองการส าเร็ จ
การศึกษา ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการ
/บริหารมหาวิทยาลัย …

๑๕

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้ให้
ความเห็นชอบในการสาเร็จการศึกษา ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๒ คน
๑. คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์
จานวน ๑ คน
หลักการแนวคิด
๑. การสาเร็จการศึกษา
(๑) ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การส าเร็จ การศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จ การศึกษาได้ต้องมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับกาหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกาหนด
(๒) ข้อบังคับฯ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
ปริ ญ ญาต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด โดยวั น ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ นั บ วั น ที่
คณะกรรมการประจาคณะมีมติรับรองการสาเร็จการศึกษา
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
การขออนุมัติการสาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
(ครั้งที่ ๕) ระดับปริญญาโท จานวน ๒ คน
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา
๔.๓.๑ การขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานที่ตั้งหลัก
จานวน ๓ หลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่า ยวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เห็นชอบใน
การจั ดตั้ง วิทยาลัย ชุมชน ต่อมารัฐบาลได้ตรากฎกระทรวงว่า ด้วยการจั ดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ากว่า
ปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีสาระสาคัญ คือ วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่ง
บริหารจัดการหลักสูตรที่หลากหลายเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากร ท้ องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน และเมื่อวันที่ ๔
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดกากับติดตามการดาเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่ า งมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลสูง สุด ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีนโยบายให้วิทยาลัยชุมชนทางานเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีดาเนินงานให้ตอบสนองนโยบายของรัฐในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และให้ความสาคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน จึงขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดในพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย โดยเลือก
จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปี ๒๕๕๑ จังหวัดมุกดาหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่ดินสาหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
/และเห็นชอบ …

๑๖

และเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าไม้บริเวณภูผาเจีย ตาบลมุกดาหาร อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ป่าไม้ เนื้อที่
ประมาณ ๑,๑๓๔ ไร่ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยา-เขตมุกดาหาร
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) ในรูปแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี” และได้เปิดสอน
ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิ ต (หลักสูตรต่อเนื่อง) และในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดหลักสูตรต่อเนื่องและให้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปี จานวน ๓ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจั ดการทั่วไป
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ปัจจุบัน มีจานวนนักศึกษาและบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ดังนี้
สาขาวิชา
จานวนรับ/ปีรับเข้าศึกษา
รวม สาเร็จการศึกษา รวม หมายเหตุ
๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔
๒๕๕๒ ๒๕๕๓
๑. การจัดการทั่วไป
๖
๖
- ปิด
๒. การจัดการ
๑๖
๑๙ ๓๕
- หลักสูตร
ต่อเนื่อง
๓. การบัญชี
๑๕
๑๗
๒๐ ๕๒
- ปิด
๔. การบัญชี (ต่อเนื่อง)
๒
๒
๑
๑๑ ๑๒ หลักสูตร
ต่อเนื่อง
๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓
๒๓
๒๒ ๔๘
๗
๒
๙
รวม
๒
๒๔
๕๖
๖๑ ๑๔๓
๘
๑๓ ๒๑
ข้อมูลนักศึกษาจากงานทะเบียน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
มหาวิทยาลัยได้เสนอเรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้งหลักเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับรอง ซึ่งมีการตรวจพื้นที่และตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการตรวจ
เยี่ยม สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประเด็นที่ขอให้มหาวิทยาลัยดาเนินการก่อนการรับทราบ ตาม
ข้อ ๘ ของประกาศเรื่องการจั ดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย ได้เปิดการเรีย นการสอนนอกที่ตั้ง ก่อนประกาศฉบับดังกล่าว จึง ขอให้มหาวิทยาลัย เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกที่ตั้งก่อนวันที่ประกาศกระทรวงบังคับ
ใช้ และจากการตรวจสอบมติในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่มีรายละเอียดหรือประเด็นที่ชัดเจนว่า
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดหลักสูตรนอกที่ตั้ง (การเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งนี้เป็นผลมา
จากบางมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่หลักโดยที่สภามหาวิทยาลัยไม่ได้รับทราบ สกอ. จึงขอมติ
ดังกล่าวเพื่อประกอบการรับรอง)
จึ ง เสนอขอเปิ ดหลัก สูตรระดับปริ ญ ญาตรี เพื่ อจั ดการเรีย นการสอนนอกที่ ตั้ง หลั ก
จานวน ๓ หลักสูตร ที่ได้ดาเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว และที่จะดาเนินการต่อไป ดังนี้
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
และ พ.ศ. ๒๕๕๕
/๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ...

๑๗

๒) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ.
๒๕๕๕
๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
พ.ศ. ๒๕๕๔
เพื่อจะได้นามติสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งหลักต่อไป
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาเสนอการ
อนุมัติเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีนอกที่ตั้ง จานวน ๓ หลักสูตร และนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานที่ตั้งหลัก จานวน ๓
หลักสูตร ทั้งนี้ ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงหลักฐานเอกสารที่แสดงถึงการมอบกรรมสิทธิในการใช้พื้นที่อาคาร
เทพรัตนครุปการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่จังหวัดมุกดาหาร ให้กับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไป
๔.๓.๒ การขออนุมัตเิ ปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา คณะวิ ท ยาศาสตร์ เสนอขอเปิ ด หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ หลักการและเหตุผล
ในการขอเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ส อดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้
อย่างมีเหตุมีผล และคณิตศาสตร์ ก็เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ทาให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ การพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ มีเครื่องมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน
สามารถนาความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง และสอดคล้องกับภารกิจหลักในพันธกิจที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมนาความรู้คิดเป็น ทาเป็น มีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิ ต ดารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงจากการสารวจความต้องการของตลาดแรงงาน
พบว่ามีความต้องการกาลังคนผู้ที่จบทางด้านคณิตศาสตร์จานวนมาก และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้บรรจุครูในสาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นสาขาขาดแคลนมากกว่า ๒,๗๐๐ อัตรา
จุดเด่นและความคุ้มค่าของหลักสูตร คือ สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ในหลักการให้
เหตุผ ล และทักษะทางด้ า นคณิตศาสตร์ โดยเสริ มให้มีทัก ษะในการใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รู ปทางคณิ ตศาสตร์
หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่เป็นพื้ นฐานของวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการประยุ กต์อื่นๆ เช่น ด้า น
สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเงิน ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรที่เป็นพื้นฐานด้าน
/คณิตศาสตร์ให้แก่หลักสูตร …

๑๘

คณิตศาสตร์ให้แก่หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อพัฒนากาลังคนด้านคณิตศาสตร์สู่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ใน
กรณีผู้มีความสามารถที่จะศึกษาต่อในขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ หรือคณิตศาสตร์
ประยุกต์ ก็จะนามาซึ่งประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาการวิชาการแก่ประเทศ
งานพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ได้ ต รวจสอบรู ป แบบการจั ด ท าหลั ก สู ต รตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔
ปี และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ๑๓๔ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๘ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ๑๒
รายวิชา ๒๘ หน่วยกิต เป็นรายวิชาบรรยาย ร้อยละ ๖๒ รายวิชาปฏิบัติ ร้อยละ ๓๘ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ๑๓
รายวิชา ๓๗ หน่วยกิต เป็นรายวิชาบรรยาย ร้อยละ ๙๒ รายวิชาปฏิ บัติ ร้อยละ ๘ กลุ่มวิชาชีพเลือก เป็น
รายวิชาบรรยาย ร้อยละ ๙๒ รายวิชาปฏิบัติ ร้อยละ ๘ คณะส่ง มคอ. ๓ จานวน ๑๖ รายวิชา) หมวดวิชาเลือก
เสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่ สามารถใช้
ภาษาไทยในการศึกษาและติดต่อ สื่อสารได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ จานวนรับนักศึกษา ๔๐ คน/ปี อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จานวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัว
บ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ
จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
กาหนด ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับรองการตรวจสอบภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้ว
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน จึงจะดาเนินการรับ
นักศึกษาได้
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๓ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม
ภูมิภาคลุม่ น้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์เสนอขอเปิดหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมลุ่มน้าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลในการขอ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง หลักสูตร
/ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ …

๑๙

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาภูมิภาคลุ่มน้าโขงที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้การได้จริง และมุ่งเน้น
การพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ อ าณาบริ เ วณลุ่ ม น้ าโขงในเชิ ง ภู มิ ภ าคมากกว่ า รายประเทศ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์และความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของของผู้คนในภูมิภาคนี้ สาหรับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษานั้น
พยายามผลักดันให้พัฒนาศักยภาพการทางานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในภูมิภาคลุ่มน้าโขง นอกจากนี้ ไม่ว่าจะทางาน
ในหน้าที่ใดตาแหน่งใด บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าโขงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะ
ปฏิบัติตนตามอุดมการณ์แห่งทูตสันถวไมตรีที่พยายามสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคได้
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้ องกับพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้า ศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๓๐ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐) อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๑๐ คน
จานวนรับนักศึกษา ๔๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้าโขง หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึ กษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการรับทราบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน จึงจะดาเนินการรับ
นักศึกษาได้
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๔ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อุ ทิ ศ อิ น ทร์ ป ระสิ ท ธิ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ ง คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั ก สู ต รของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๕/
๒๕๕๒ วันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับโครงสร้างของหลักสูตร
ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระในการปรับปรุง คือ ปรับจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ปรับ
จานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ปรับจานวนหน่วยกิตกลุ่ม
วิชาสหกิจศึกษา ปรับรหัสวิชาชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา
/งานพัฒนาหลักสูตรฯ …

๒๐

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้า ศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๖๗ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕ ศึกษาด้วยตนเอง คิดเป็น ร้อยละ ๔๒.๒๘) อาจารย์ประจา
หลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกละ ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๙ คน จานวนรับนักศึกษา ๒๗๐ คน/ปี ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร คนละ ๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมิน
และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมตั ิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๕ การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจ ารณาแล้วในคราวประชุมครั้ง ที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระในการปรับปรุง คือ ปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตร ปรับจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ปรับปรุงรหัสวิชา ชื่อวิชา คาอธิบายรายวิชา
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี
และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตร ๑๔๒ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๕ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๓ ศึกษาด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๑ ) อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกละ ๕ คน จานวนรับ
/นักศึกษา ๖๕ คน/ปี …

๒๑

นักศึกษา ๖๕ คน/ปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ ๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน
๑๔ ตัวบ่งชี้
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕เป็นต้นไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๖ การขออนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะบริหารศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะบริหารศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วใน
คราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลในการขอปรับปรุง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และด้านวิชาการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะนโยบายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งจะมีผลในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพข้ามชาติอย่างเช่นวิชาชีพบัญชี นับว่ามีผลอย่างมาก
ต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ที่กาลัง เปลี่ยนแปลงไปและมีการปรับตัวเพื่ อรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ นอกเหนือจาก
ที่มาตรฐานวิชาชีพกาหนดแล้ว ยังต้องคานึงถึงความต้องการของสังคม และสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตลอดจนมีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่และแนวทางการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ ในการพัฒนานักศึกษาให้
เกิดทักษะ มีความรู้ในทฤษฎีพื้ นฐาน และสามารถนาความรู้ไ ปคิดแก้ปัญ หาในพื้นที่ได้จริงบนพื้นฐานความ
พอเพียง
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่ อปริญญา
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับ
ที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๗ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๓ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗)
อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๙ คน จานวนรับนักศึกษา ๑๖๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัว
บ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา …

๒๒

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๗ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่ อพิ จ ารณา คณะศิล ปศาสตร์เสนอขอปรับปรุง หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ
ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลใน
การขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจาก
หลักสูตรนี้สอดคล้องของหลักสูตรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒ –
๒๕๕๔) ที่มีเป้าหมายสร้างชุมชนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิเคราะห์
สถานการณ์กาลังคนด้านประวัติศาสตร์ มีภาวะขาดแคลนเพิ่มขึ้น เพราะเป็นสาขาที่ไม่ได้เน้นการสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิจตามภาวะของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่มุ่งเน้นการบริโภคนิยมการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตร์นี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย(Association of South East Asian Nations)
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูต รนี้มีชื่ อปริญ ญาสอดคล้อ งกับพระราชกฤษฎี กาว่ า ด้วยชื่อปริ ญ ญา ในสาขาวิช าของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้า ศึก ษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๖ หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๒๐) อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๕ คน จานวนรับ
นักศึกษา ๓๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป
/มติที่ประชุม ...

๒๓

มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๘ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อุ ทิ ศ อิ น ทร์ ป ระสิ ท ธิ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
นาเสนอที่ ประชุ มเพื่ อ พิ จ ารณา คณะศิ ล ปศาสตร์เ สนอขอปรั บปรุง หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช า
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการ
และเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสร้า งบัณฑิ ตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารระหว่า ง
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งมี
จิตสานึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อันจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่ า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๗๗ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓) อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๕ คน
จานวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๙ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วใน
คราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลในการขอปรับปรุง
/หลักสูตร …

๒๔

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสร้างบัณฑิตที่ก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล สามารถเข้าใจ
ปัญหาสังคมได้อย่างเชื่อมโยง รอบด้าน และลึกซึ้ง สามารถนาความรู้ไปใช้ทาความเข้าใจปัญหาสังคมและใช้ใน
การปฏิบัติงานพัฒนาสังคมได้อย่างดี เป็นผู้มีวิสัยการเรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและต่อสังคม มีค่านิยมเคารพสิทธิของกลุ่มคนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย
ให้ความสาคัญกับความเท่าเทียมและยุติธรรมในสังคม
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์ก ารกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๓๐ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน
จานวนรับนักศึกษา ๗๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๑๐ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อุ ทิ ศ อิ น ทร์ ป ระสิ ท ธิ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่ อพิ จ ารณา คณะศิล ปศาสตร์เสนอขอปรับปรุง หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการ
และเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสร้า งบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมของจี นโดยมุ่ง พั ฒนาบัณฑิ ตให้มีศักยภาพทั้ง ในเชิง ทฤษฎี และปฏิ บั ติ เพื่ อนาความรู้ไ ปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือนาไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
/พ.ศ. ๒๕๔๙ ...

๒๕

พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๘ หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อย
ละ ๖๗.๐๖ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๔) อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๕ คน
จานวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็น
ต้นไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๑๑ การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่ อพิ จ ารณา คณะศิล ปศาสตร์เสนอขอปรับปรุง หลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการ
และเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อธารงรักษาและสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทยและท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์ทักษะในการใช้ภาษาไทย และการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านภาษาไทย เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองและเป็นกาลังสาคัญของสังคมในการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างบุคคลในชาติ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๐) อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๕ คน จานวน
รับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา …

๒๖

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๑๒ การขออนุมตั ิหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและ
การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ
ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลใน
การขอปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
ส่งเสริมบัณฑิตให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการบริหารงานยุติธรรมให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ นาความรู้ไปเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเพื่อการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้าโขง
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาโทบังคับ จานวน ๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต มีจานวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต อาจารย์ประจาหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๕ คน จานวนรับ
นักศึกษา ๕๐ คน/ปี
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมตั ิหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๑๓ การขออนุมตั ิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรอง
/หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ …

๒๗

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อที่จะตอบสนองความจาเป็นและความต้องการของ
ประเทศ ในการผลิตครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเป็นกาลังสาคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถนาความรู้ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ ด้าน
เทคนิคและวิธีการสอน จิตวิทยาการสอน และความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรีย นการสอนไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสภาวะต่าง ๆ กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิ ชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้
ระยะเวลาในการศึกษา ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ปี โครงสร้างหลักสูตรเป็น แผน ก แบบ ก๒ จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์
จานวน ๑๒ หน่วยกิต และแผน ข จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่ น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ จานวน ๖ หน่วยกิต อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๕ คน จานวนรับนักศึกษา ๒๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๑๔ การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิ จ ารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์
ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา คาอธิบายรายวิชา ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจ ปรับแผนการรับนักศึ กษา ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และปรับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชา
/ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี …

๒๘

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จัดแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ เน้นทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ๕ คน จานวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
หัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ ๑๑๖,๓๖๕ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและ
ปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๓.๑๕ การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตรปรั บปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อปรับโครงสร้าง คุณสมบัติของบัณฑิ ตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้ ใช้บัณฑิ ต
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย เน้นทาวิจัยในสาขาที่นักศึกษาสนใจ
ปรับปรุง จ านวนและคุ ณสมบัติของอาจารย์ ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ ผู้ส อนให้ตรงตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๐
หลักสูตรนี้กาหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาสาหรับแบบ ๑.๑ และ ๑.๒ ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ ไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา แผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต แบบ
๑.๒ และแบบ ๒.๒ จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๘ คน จานวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี ค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร ๙๙,๑๒๖ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จานวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของ
/หลักสูตร …

๒๙

หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนด
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ แผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๘ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในการชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา เจนศิริศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบเลือกตัว
บ่งชี้ย่อยในการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสาม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ คือ (๑) การส่งเสริม และสืบสานโครงการ
พระราชดาริ (๒) สิ่งแวดล้อม พลังงาน (๓) สุขภาพ
ต่อมา เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบ แนวทางการดาเนินโครงการตามแนวพระราชดาริ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
และมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการพิจารณาสรุปรายละเอียดของการดาเนินโครงการตามแนว
พระราชดาริจากคณะ/สานักภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและนาเข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากสานักพระราชวัง
เพื่อรับทราบแนวทางการดาเนินงานที่ถูกต้องและจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อดาเนิน
โครงการต่อไป นั้น
โครงการจั ด ตั้ ง กองส่ ง เสริ ม การวิ จั ย ฯ ได้ จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานตาม
พระราชดาริ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมทั้งแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๘ บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและด้านสุขภาพ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อคราวประชุมวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่
ประชุมเห็นชอบในแผนการดาเนินงานดังกล่าวแล้ว จึงได้นาเรียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นต่อแผนการดาเนินการดังกล่าว
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. ความเห็นต่อแผนการดาเนินโครงการตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี ๒๕๕๕
๒. ความเห็ น ต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นการชี้ น า ป้ อ งกั น หรื อ แก้ ปั ญ หาสั ง คมชุ ม ชน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจา ๒๕๕๕
มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๘ บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการชี้นาและ/หรือแก้ปัญหาสังคม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
/๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบ …

๓๐

๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการดาเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือ
ของคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากชุม ชนและเป็น กิจกรรมที่สนองตอบความต้องการของชุม ชนอย่างแท้จริง โดยควรมีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติม จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
ขยายผลการดาเนินงานต่อไป
๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนงานที่กาหนดไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนา
ชุมชน
๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณที่จะต้องดาเนินการในอนาคตด้วย เพื่อจัก
ได้ก่อให้การดาเนินงานที่ต่อเนื่อง
๔. นอกจากความร่วมมือในระดับคณะวิชาต่างๆ แล้ว อาจพิจารณาความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในประเภทอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง
จะทาให้การดาเนินงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการร่วมสนับสนุน
งบประมาณในการดาเนินงานจากงบประมาณด้านสาธารณะประโยชน์ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ตั้งไว้ รวมถึงการนาความร่วมมือจากสหกรณ์ในเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานต่อไป
๔.๔.๒ โครงสร้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- ฝ่ายเลขานุการขอถอนระเบียบวาระดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยจักได้
นาเสนอในภาพรวมของการจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
๔.๔.๓ การขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
ได้ รั บ งบประมาณจากการให้ บ ริ ก ารทางด้ า นสุ ข ภาพ จากส านั ก หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ (ส.ป.ส.ช.) และค่ า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบัตรประกันสังคม เนื่องจากมีความจาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงาน ด้านค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าจ้างบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดอาคารกิจกรรมสุขภาพในปลายปีนี้ และอาคาร IPD ๑
ที่กาลังจะดาเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. ขออนุ มั ติ การใช้ เงิ นรายได้ ที่ ได้ จากการให้ บริ การทางด้ านสุ ขภาพของศู นย์ สุ ขภาพ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ดังต่อไปนี้
๑.๑ เงินรายได้จากสานักงานหลักประกันสุขภาพ (ส.ป.ส.ช.)
๑.๒ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบัตรประกันสังคม
๑.๓ เงินค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ (จากกรมบัญชีกลาง)
๑.๔ รายได้จาการให้บริการทางการแพทย์อื่นๆ เช่น การตรวจสุขภาพนักศึกษา,
คลินิกพิเศษ ฯลฯ
/เพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการ ...

๓๑

เพื่อใช้เป็นค่าบริหารจัดการต่างๆ เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนบุคลากร ค่าใช้
สอยอื่นๆ รวมทั้งการตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ประกันตน (ส.ป.ส.ช.) ไปใช้บริการในสถานพยาบาลอื่น
เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข จัดทารายละเอียดงบประมาณในการดาเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไป
๔.๔.๔ การขออนุมัติเงินรายได้คงเหลือประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดทาแผน
รายจ่ายเพิ่ม ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ
คณะบริหารศาสตร์
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล รองคณบดีฝ่ายแผน คณะบริหารศาสตร์ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อ พิ จารณาการอนุมัติเงินคงเหลือประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดทาแผนรายจ่ า ยเพิ่ม ใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องมาจาก
๑) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีผลการประเมินในระดับพอใช้ (๒.๙๕) โดยมี
ข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิ น ฯ และการสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารคื อ นั ก ศึ ก ษา ศิ ษ ย์ เ ก่ า
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นเรื่อง “ควรจัดทาแผนและสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์จาเป็นในชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมความผาสุกแก่นักศึกษา
รวมทั้งมีการจัดทาแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา”
๒) ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา
๒๕๕๒ และการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการคือ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ “ควรเพิ่มบริการด้านสิ่งอานวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา”
๓) ตามแผนการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่ ส อง (๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว ซึ่งประเด็นนโยบาย ๑ ใน ๑๐
นโยบายเร่ ง ด่ ว น คื อ “พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ”
คณะบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนา
ความจาเป็นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร์ และผู้ใช้บริการคือ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ จากการ
สัมภาษณ์ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ซึ่งยังไม่รับการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
คณะบริหารศาสตร์ มีแผนการยกระดับคณะบริหารศาสตร์ ให้มีความพร้อมในการ
เข้าไปสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ พร้อมทั้ง พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะทางเทคโนโลยี และอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงใคร่ขอเสนอแผนการดาเนินดังนี้
๑. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียน
การสอนประจาห้องดังกล่าว มีอายุการใช้งาน ๕ ปี และไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ สาหรับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรใหม่ได้ ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อทดแทน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
/๒. ปรับปรุงพื้นที่ …

๓๒

๒. ปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารศาสตร์ เพื่อการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕
เป็นศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ (Learning Center) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ปรับปรุงห้องเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นเงิน
๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. เพิ่มจานวนห้องเรียน เนื่องจากคณะฯ ประสบปัญหาขาดแคลนห้องเรียนตลอด
มา แก้ไขปัญหาโดย การปรับปรุงปฏิบัติการครัวเดิม เป็นห้องบรรยายสาหรับการเรียนการสอน จานวน ๓ ห้อง
ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติการครัวได้รับความอนุเคราะห์จากสถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. ปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในคณะบริหารศาสตร์ ที่
มีสภาพชารุดทรุดโทรม ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๖. เพิ่มพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ จากปริมาณรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะ
บริ หารศาสตร์ จ านวนมาก ทาให้มี พื้ น ที่ จ อดรถไม่เ พี ย งพอต่ อ ความต้ องการ ทาให้เ ป็ นปั ญ หาในการจอด
รถจักรยานยนต์ตามทางเดินเชื่อมระหว่างตึก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้สัญจร แก้ไขปัญหาโดย เพิ่ม
พื้นที่และการปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ ด้านหน้าอาคารคณะบริหารศาสตร์ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๗. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารคณะบริหารศาสตร์ เนื่องจากปัจจุบันระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๕ ปี มีสายไฟชารุด การลัดวงจรบ่อยครั้ง เกิด
ประกายไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งส่งผล
ให้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ไฟฟ้า อื่นๆชารุดเสียหาย แก้ไขปัญหาโดย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารคณะบริหารศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๘. เพิ่มพื้นที่กิจกรรมสาหรับนักศึกษา ปัจจุบันคณะฯ มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา
บริษัทจาลอง และกิจกรรมอื่นในเชิ งบริหารธุรกิจร่วมกับภาคธุรกิจ เช่น บริษัท ยูนิลิเวอร์ , ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร เป็นต้น ซึ่งจัดให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
และปฏิบัติไ ด้จ ริง แต่กิจกรรมต่า งๆ เหล่านี้ยัง ขาดพื้ นที่ในการทากิจ กรรม แก้ไ ขปัญหาโดย จั ดหาพื้ นที่ให้
นักศึกษาได้ทากิจกรรมต่างๆ ในเชิงวิชาการด้านศาสตร์การบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ส อง (๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) โดยการเน้นกิจ กรรมมากขึ้น เป็นเงิน
๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๙. ปรับปรุง ห้องสุขาอนามัย ซึ่ง เป็นปัญ หาเรื่องการระบายน้า
เป็นเงิน
๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๑๐. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และบุคลากร เป็นเงิน
๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบการประชุม ๑
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้คงเหลือประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดทาแผน
รายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาความจาเป็นเร่งด่วนดังกล่าว ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๕ เป็ น จ านวนเงิ น ๘,๐๐๐,๐๐๐.บาท (แปดล้ า นบาทถ้ ว น) จากงบประมาณคงเหลื อ
๑๑,๙๓๘,๗๔๖.๗๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๒ ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
/มติที่ประชุม ...

๓๓

มติที่ประชุม อนุมัติ ทั้งนี้ ขอให้ปรับรูปแบบการเสนอโครงการให้เป็นไปตาม
แบบฟอร์มการเสนองบประมาณตามที่กองแผนงานกาหนด
๔.๔.๕ การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนรักษาราชการผู้อานวยการสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจ ารณาตามที่ไ ด้ มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องโครงการจั ดตั้งส านักบริหารทรัพ ย์ สินและสิทธิ
ประโยชน์ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ มีฐานะเป็นส่วนงานในกากับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สานักรับผิดชอบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิท ยาลัย ได้แก่ หอพัก
นักศึกษา ห้องพักรับรอง โรงอาหาร ร้านค้า และสวัสดิการอื่นๆ ทั้งนี้ให้มีรักษาการผู้อานวยการสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อรับผิดชอบการบริหารหน่วยงานดังกล่าว
ในช่วงระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ อธิการบดีได้
แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อานวยการโครงการจัดตั้งสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เนื่องจากภาระงานของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีปริมาณมาก
ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีดาริให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการบริหารสานักงานบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นส่วนงานเชิงวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินและที่ดินของมหาวิทยาลัยให้
เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินการปรับปรุงโครงการจัดตั้งสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สอดคล้องตามนโยบายของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง นายตรีเนตร
สาระพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตาแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้ าที่ในตาแหน่งรักษาการ
ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๖
เดือนเพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการสานักงานฯ ตลอดจนจัดทา ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของสานักงาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมการยกฐานะโครงการจัดตั้งสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ให้เป็นส่วนงานในกากับของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
๑. เนื่องจากโครงการจัดตั้งสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ยังไม่ได้มีสถานะ
เป็นส่วนงานในกากับที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นตาแหน่งรักษาการผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประจาตาแหน่งได้เทียบเท่าผู้อานวยการสานักซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
คณะวิชา ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา หรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
๒. การที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ นายตรีเนตร สาระพงษ์ เป็นผู้รักษาการผู้อานวยการ
โครงการจัดตั้งสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และนายอรรถพงษ์ กาวาฬ เป็นรองผู้อานวยการ เป็น
การมอบหมายภาระหน้าที่เพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ปกติเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากนายตรีเนตร
สาระ-พงษ์ จะมีหน้าที่ บริหารจัดการและกากับดูแลสานักดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้เป็น
ผู้รั บผิ ด ชอบเตรี ย มการด้า นกฎหมายเพื่ อปรั บสถานะโครงการจั ดตั้ ง ส านัก ฯ ให้ เป็ น ส่ว นงานในกากั บของ
มหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าสานักด้วย
ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ในตาแหน่ง
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
/-รักษาการผู้อานวยการ …

๓๔

- รักษาการผู้อานวยการโครงการจัดตั้ง สานักบริหารทรัพย์ สินและสิทธิประโยชน์
เดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
- รักษาการรองผู้อานวยการโครงการจัดตั้งสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
เดือนละ ๕,๖๐๐.- บาท
ทั้งนี้โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของโครงการจัดตั้งสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์
มติที่ประชุม อนุมัติ
๔.๔.๖ การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา
ปีการศึกษา ๒๕๕๕/๕๖
ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
จากราชอาณาจั กรกัมพู ชาให้เข้า รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีรายละเอีย ดการให้
ทุนการศึกษาดังต่อไปนี้
๑. ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา (ได้รับการยกเว้นจากส่วนงานและ
มหาวิทยาลัย)
๒. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตรา ๕,๐๐๐ บาทต่อเดือนต่อคน
๓. ค่าหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน
๔. ค่าประกันสุขภาพ อัตรา ๒,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน (โดยประมาณ)
๕. ค่าต่อ VISA
๖. หอพัก (ระดับปริญญาตรีพักหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยและได้รับการ
ยกเว้นค่าที่พัก ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนงานอาจจัดหาที่พั กภายนอก และจ่ ายค่าที่พักภายนอกได้ตามความ
เหมาะสม)
๗. Settle-down allowance (จ่ายครั้งเดียว) ๖,๐๐๐ บาท
กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชาได้แจ้งความ
ประสงค์ขอรับทุนพระราชทานฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในสาขาและระดับการศึกษาต่างๆ รวมจานวน ๑๘๐ ทุน
งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ จึ ง ได้ ส อบถามไปยั ง คณะต่ า งๆ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ เพื่อขอให้พิจารณาให้ทุนการศึกษากับนักเรียนจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี โดยระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และจานวนทุนที่จะให้ ซึงมีคณะที่ตอบรับการให้ทุนคือ คณะ
เกษตรศาสตร์ สนับสนุนทุนฯ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
จานวน ๑ ทุน และคณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนทุนฯ ในระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการจัดการการ
ท่องเที่ยว จานวน ๒ ทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๒ ได้มี
มติให้งานวิเทศสัมพันธ์นาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาหรับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
/สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท …

๓๕

สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ จานวน ๑ ทุน และระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรม
และการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๒ ทุน ตามรายละเอียดการให้ทุนการศึกษาที่กาหนดไว้
ในข้อ ๑.๑ ข้างต้น
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา จัดทารายละเอียดงบประมาณในการดาเนิ นงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งต่อไป
๔.๔.๗ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ERASMUS
MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-Asia
partnership to promote Engineering Technology Education
and Research Exchanges (TECHNO)”
ดร. สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณา ตามที่ Université Toulouse III Paul Sabatier ประเทศฝรั่งเศส ได้เชิญมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแ ละสถาบันอุดมศึกษาอื่นในยุ โ รปและอาเซี ย นอีก ๑๗ สถาบัน ร่วมเขี ย นข้อเสนอเพื่ อรับทุ น
ERASMUS MUNDUS Programme Action 2 Partnership: Euro-Asia partnership to promote
Engineering Technology Education and Research Exchanges (TECHNO) จากสหภาพยุโรป (EU)
โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และข้อเสนอร่าง
ดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบของ EU แล้ว Université Toulouse III Paul Sabatier จึงได้เสนอร่างบันทึก
ข้อตกลงฯ (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑) ซึ่งเป็นการดาเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) ภายใต้โครงการ ERASMUS
MUNDUS ของ EU เพื่ อให้มหาวิทยาลัย พิ จ ารณาตอบรับเข้า ร่วมเป็นสถาบันเครือข่ า ย เช่นเดีย วกั บ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นอีก ๑๗ สถาบัน ในยุโรปและอาเซียน
งานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความในบันทึก
ข้อตกลงฯ แล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่
๑๑ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ และ
มอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ ทั้งนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา จัดทารายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไป

/ระเบียบวาระที่ ๕ …

๓๖

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบกาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ง
ที่ ๑๔/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายยกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

