
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔    

วันเสาร์ท่ี  ๒๖  พฤศจกิายน   ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกลุ  นายกสภามหาวิทยาลยั 
๒. ศาสตราจารย์คลนิิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เปีย่มศักดิ ์ เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญงิสมุณฑา พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวด ี วีรกิตต ิ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์อดลุย ์ อภินันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสนพ์งศ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 

๑๐. อธิการบด ี  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์นงนิตย ์ ธีระวัฒนสุข  ประเภทโดยต าแหน่ง 

๑๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
นายนิกร วีสเพญ็  ประเภทโดยต าแหน่ง 

๑๒. ประธานสภาอาจารย ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารยส์ัมมนา มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 

๑๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์ วัฒนกลู  ประเภทผู้บริหาร 

๑๔. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
รองศาสตราจารย์นายแพทยป์่วน สุทธิพินจิธรรม  ประเภทผู้บริหาร 

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
    ประเภทผู้บริหาร 
๑๖. รองศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

   ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

   ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
๑๘. นายพิสิทธ์ิ กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

   ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
๑๙. นายชัช วงศ์สงิห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยั 

   ประเภทคณาจารยป์ระจ า 
๒๐. รองอธิการบดีฝา่ยแผนและพฒันา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาส จิตต์เจริญ 
๒๑. นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
     /ผู้ท่ีไม่เข้าประชุม ... 



๒ 
 
ผู้ท่ีไม่เข้าประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ปิยะวตั ิ บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายโอภาส เขียววิชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นางอรอนงค ์ งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ   รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธาน ี รองอธิการบดีฝา่ยบริหารทรัพยากรมนุษย ์
๓. นางจฑุามาศ หงษ์ทอง    ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
๔. นางสิรินทร์ทิพย ์ บุญม ี   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิเทศสัมพันธ ์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา เจนศิริศักดิ ์  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริการวิชาการและ 

   ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๖. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล  รองคณบดีฝา่ยแผน (แทน) 

   คณบดีคณะบริหารศาสตร ์
 
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ท่ีประชมุกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี ้
        
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การปฐมนิเทศคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีการ
ปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อการก าหนดนโยบาย ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในการก ากับดูแลการด าเนินงาน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย จากนั้นอธิการบดีได้แนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม และในภาคบ่ายจึงเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก โดย 
คณบด/ีผู้อ านวยการ ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพื่อจักได้น าข้อเสนอแนะต่างๆ ด าเนินการต่อไป 

          
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
   /๑.๑.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สิน … 



๓ 
 

๑.๑.๒ การแต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (เพิ่มเตมิ) 

       ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและ
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม จ านวน ๑ ท่าน คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย อดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารทรัพย์สินและการเงินของมหาวิทยาลัย 

          
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๑.๓ การแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้การส่งเสริมนิติธรรมในการก ากับดูแลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเป็นผู้
กลั่นกรอง ตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นและหรือค าแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้นๆ ต่อสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบพิจารณาวินิจฉัยและสั่งการ ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุม
ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ จึงได้แต่งตั้ง นายโกเมท ทองภิญโญชัย 
ต าแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญ สังกัดส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 (๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการแก่สภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี รวมทั้งให้ความเห็นและหรือค าแนะน าประกอบการพิจารณา ร่าง ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัย 

(๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย  

(๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ของ
สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ในกรณีเป็นเร่ืองที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอื่นใดที่สภา
มหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

(๔) งานด้านกฎหมายอื่นๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  

          
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๑.๔ การประชุมสัมมนา “คุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งท่ี ๒” 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเร่ือง “คุณภาพอุดมศึกษาไทย คร้ัง
ที่ ๒ : Academic Tranformation” ในระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วม 
             /สัมมนาได้เรียนรู ้… 



๔ 
 
สัมมนาได้เรียนรู้  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น เกี่ยวกับ Course Re-design ในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยน าร่องในการทดลองใช้แนวคิดของ 
Course Re-design เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป 

          
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๑.๕ การลาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ประธานแจง้ที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัไดล้าประชุม 
จ านวน  ๒ ท่าน ดังนี ้

  ๑.  ศาสตราจารยป์ิยะวัต ิ บุญ-หลง 
๒.   นายโอภาส   เขียววิชัย    

          
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๑.๑.๖ การแสดงความยินดีกับนายนิกร  วีสเพญ็  ในการได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

การเลือกตั้งประจ าจงัหวัดอุบลราชธานี 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ และแสดงความยินดีกับนายนิกร  วีสเพ็ญ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง ในการได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อท าหน้าที่ในการดูแลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ทั้งนี้ 
ตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  

          
มติที่ประชุม รับทราบ 
    

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดคีณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

     รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นั้น ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการ
ของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาและลง
นามในค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์ เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ  ต่อไปอีก ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม  
๒๕๕๕    
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

     /๑.๒.๒  การแตง่ตั้งผู้ช่วยอธิการบดี … 



๕ 
 
                         ๑.๒.๒  การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                รองศาสตราจารยน์งนติย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบ 
ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตัง้ใหน้ายสิทธา  เจนศิริศักดิ์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
ตั้งแต่วันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นตน้ไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                         ๑.๒.๓  การแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ  
รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  

โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนิติ
การ ได้แก่ นิติกรรมสัญญา วินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ คดีความ การบังคับคดี การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ  
เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบรวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย  

ปัจจุบันนี้ โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่ออธิการบดี  
โดยมหาวิทยาลัยได้ยืมตัว นายสหรัฐ  โนทะยะ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มารักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งกอง
กฎหมาย แต่เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมีปริมาณงานมาก ทั้งงานมีระดับความยากสูง จึงต้องใช้เวลา
ค่อนข้างมากในการก ากับดูแล ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแลแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้แต่งตั้ง นายสหรัฐ  โนทะยะ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
นิติศาสตร์  ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็น
ต้นไป 

ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  

มาตรา ๑๙ วรรคห้า  
“ผู้ช่วยอธิการบดีให้อธิการบดีเป็นผู้แต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ 

และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย” 
มาตรา ๒๐ อธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ได้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา

มหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือ 

(๒) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งช้ันใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

อนึ่งในการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งบริหารนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีค าวินิจฉัยไว้เป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วในบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การด ารงต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งประเภทผู้บริหารของพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สรุปความได้
ว่าแม้บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ที่ก าหนดเอาไว้ในกฎหมาย
จัดตั้งมหาวิทยาลัยจะก าหนดให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาก็ 

     /ตาม  แต่เมื่อมาตรา๖๕/๒ … 



๖ 
 
ตาม  แต่เมื่อมาตรา๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บัญญัติให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษามีสิทธิที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามมาตรา ๑๘ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ . ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนั้น พนักงาน
มหาวิทยาลัยจึงสามารถด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารได้ 

อนึ่ง ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๔๘๒ วางระเบียบปฏิบัติในเร่ือง
การตีความและให้ความเห็นในทางกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว้ว่าเมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้
ความเห็นในทางกฎหมายเป็นประการใดแล้วโดยปกติให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนั้น 
กรณีการแต่งตั้ง นายสหรัฐ  โนทะยะ พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กฎหมายและนิติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงไม่จ าเป็นต้องเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณา
วินิจฉัยให้ความเห็นทางกฎหมายอีก 

    
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
                         ๑.๒.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ  ประจ าป ี

      การศึกษา ๒๕๕๔ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่

ประชุมเพื่อทราบ  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามประกาศตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  
๒๕๕๒ และตามข้อ ๑๐ ของประกาศนี้ ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็น
คร้ังแรกตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ประกาศนี้ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ในปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยปิดหลักสูตรไปแล้ว ๑๔ หลักสูตร แยกเป็น
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ หลักสูตร ปริญญาตรี  ๗  หลักสูตร ปริญญาโท ๕ หลักสูตร  

หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งสิ้น ๘๙ หลักสูตร (ในจ านวนนี้มีหลักสูตรใหม่ที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดจ านวน ๘  หลักสูตร จ าแนกเป็นปริญญาตรี ๖ หลักสูตร และปริญญาโท ๒ หลักสูตร) 
(รายละเอียดตามตารางที่ ๑ ของเอกสารประกอบการประชุม)   

หลักสูตรที่ได้พัฒนาเป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติแล้ว (นับรวมหลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่อยู่ในระหว่างการเสนอกรรมการกลั่นกรอง เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๔) จ านวน ๖๖ หลักสูตร  

หลักสูตรที่ยังไม่เสนอปรับปรุง  มี ๒๓ หลักสูตร  คาดว่าจะสามารถปรับปรุง
หลักสูตรท้ัง ๒๓ หลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ทันต่อการรับนักศึกษาใหม่และเปิดการ
เรียนการสอนภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ (รายละเอียดตามตารางที่ ๒ และ ๓ ของเอกสารประกอบการ
ประชุม)     

 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานส าหรับหลักสูตรท่ียังไม่เสนอ

ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
/๒.  ส าหรับหลักสูตรใหม่ … 



๗ 
 

๒.  ส าหรับหลักสูตรใหม่ต้องเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบ 
ก่อน  จึงด าเนินการเปิดรับนักศึกษาได้   

 
                         ๑.๒.๕  ก าหนดการวันเสดจ็ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร   
           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓   

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพื่อทราบ  ตามหนังสือส านักราชเลขาธิการที่ รล ๐๐๐๒.๓/๑๕๖๓๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวนประมาณ ๓,๐๐๐ คน  
ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ก าหนดวันเสด็จฯ ไปพระราชทานบัตรฯ ในวันอังคารที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๔ และก าหนดการวัน
ฝึกซ้อมของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ 
ในระหว่างวันท่ี  ๑๗ – ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ให้มหาวิทยาลัยน าก าหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย โดยให้ปรากฏท่ีหน้าหลัก 
  

                         ๑.๒.๖  การสรุปการจัดงานเกษตรอีสานใต้  ประจ าปี ๒๕๕๔  
      รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์  วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ น าเสนอท่ี 

ประชุมเพื่อทราบการประเมินผลการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจ าปี ๒๕๕๔ ซึ่งก าหนดแนวทางการประเมิน ๗ 
ด้าน คือ จ านวนผู้เข้าชมงานและปริมาณเงินหมุนเวียน ภูมิล าเนาของผู้เข้าชมงาน ความเห็นของผู้เข้าชมงาน 
ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเข้าชมงาน ความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ผลการจัดนิทรรศการ
และผลการสัมมนาทางวิชาการ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาให้งานดังกล่าวเป็นงานระดับจังหวัดและเป็นงาน

เกษตรแห่งชาติในอนาคต โดยคงรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมกับเกษตรกรท่ีเยี่ยมชมงาน และควรมี
ผลผลิตท้ังจากนักเรียนและนักศึกษาท่ีเกิดจากการฝึกปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเป็นการก่อให้เกิดความร่วมมือจาก
สถาบันการศึกษาต่างๆ รวมท้ัง การสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

๒. ควรจัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เช่น ด้านการประมงและปลาสวยงาม เป็นต้น 
ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงดึงดูดภาคเอกชนในภูมิภาคมาร่วมงานมากข้ึน 

๓. ควรจัดระบบส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้เหมาะสมและพอเพียง  
 
 
 
 

  /ระเบียบวาระท่ี  ๒ … 



๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๔ 
วันเสาร์ท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔    
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้า ๒ และ ๓ แก้ไขล าดับรายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุด

ใหม่ ให้เป็นไปตามล าดับตัวอักษร 
หน้า ๓ บรรทัดท่ี ๑๑ แก้ไขจากเดิม เสนอท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมพิจารณา แก้เป็น 

เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
หน้า ๔ บรรทัดท่ี ๓  แก้ไขจากเดิม เสนอท่ีประชุมแจ้งท่ีประชุมพิจารณา แก้เป็น 

เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
หน้า ๔ บรรทัดท่ี ๓๔  แก้ไขจากเดิม ในลักษณะ Matching Fund แก้เป็น ใน

ลักษณะการร่วมสนับสนุนงบประมาณ (Matching Fund) 
หน้า ๕ บรรทัดท่ี ๑๓  แก้ไขจากเดิม เพื่อพิจารณาการแก้ไขปัญหา แก้เป็น เพื่อ

พิจารณาเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
หน้า ๖  บรรทัดท่ี ๒๒  แก้ไขจากเดิม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า แก้เป็น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า 
 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๔ 
วันเสาร์ท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
หน้า ๒ บรรทัดท่ี ๑๖ แก้ไขจากเดิม การลาประชุมของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แก้เป็น การลาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
หน้า ๒ บรรทัดท่ี ๒๕ แก้ไขจากเดิม จึงเห็นให้มีการปฐมนิเทศ แก้เป็น จึง

เห็นสมควรให้มีการปฐมนิเทศ 
หน้า ๖ บรรทัดที่ ๑๘ – ๒๖ แก้ไขข้อความเดิมเป็น ดังนี้ 
๔.๒.๒  การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประธานแจ้งท่ีประชุมเพื่อพิจารณา การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้สภามหาวิทยาลัย
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และให้อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือ
เมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย     

 
ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

/มติที่ประชุม ... 
 



๙ 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมเลือกศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุ ธ         
สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

หน้า ๘ บรรทัดที่ ๔  แก้ไขจากเดิม เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด แก้
เป็น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

หน้า ๙ บรรทัดที ่๔  แก้ไขจากเดิม เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด แก้
เป็น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

หน้า ๙ บรรทัดท่ี ๑๐ แก้ไขจากเดิม ๑. ให้คณะเกษตรศาสตร์ แก้เป็น ๑. ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปให้คณะเกษตรศาสตร์ 

หน้า ๑๐บรรทัดท่ี ๑๑  แก้ไขจากเดิม เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
แก้เป็น เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

หน้า ๑๐ บรรทัดท่ี ๑๘  แก้ไขจากเดิม ๑. ให้คณะเกษตรศาสตร์ แก้เป็น ๑. ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปให้คณะเกษตรศาสตร์ 

หน้า ๑๒ บรรทัดท่ี ๒  แก้ไขจากเดิม ๕.๒ พิจารณาขออนุญาตการลาออก แก้เป็น 
๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออก 

หน้า ๑๒ บรรทัดที ่๑๐ แก้ไขจากเดิม พิจารณาอนุมัติให้  แก้เป็น ให้ความเห็นชอบ
ให้ 

หน้า ๑๒ บรรทัดที ่๑๒ แก้ไขจากเดิม อนุญาตให้ แก้เป็น เห็นชอบให้ 
 

 ๒.๓ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔ 
(วาระเวียน)  วันท่ี  ๒๖  ตลุาคม  ๒๕๕๔  
  

                   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
                        หน้า ๔ บรรทัดท่ี ๑๕ แก้ไขจากเดิม การเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา แก้เป็น ขอ
อนุมัติการส าเร็จการศึกษา  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายดา้นงบประมาณและการเงิน 
                                      ๔.๑.๑.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช ้
    จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ณ สิ้นไตร 
    มาสท่ี ๔) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผน 
และพัฒนา  น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐ บาท  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔  มีการได้รับอนุมัติเงินประจ างวดและ
เบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
 
 
 

  /รายการ … 



๑๐ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 
เทียบกับแผน 

เป้าหมายการ
เบิกจ่าย 

ตามมติ ครม.* 
ก. การอนุมัติเงินประจ างวด ๖๓๓,๗๖๗,๒๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ - 
ข. การเบิกจ่ายงบประมาณทัง้หมด ๕๕๖,๘๘๗,๒๔๒.๘๗ ๘๗.๘๗ ๙๓ 

ข.๑ การเบิกจา่ยงบประจ า ๔๑๐,๗๑๙,๕๐๔.๘๗ ๙๖.๒๓ - 
ข.๒ การเบิกจา่ยงบลงทุน ๑๔๖,๑๖๗,๙๓๘.๐๐ ๗๐.๖๒ ๗๒ 

หมายเหตุ การเบิกจ่ายข้างต้น รวมการเบิกจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐและรายการเงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน 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) อย่างไรก็ตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวต่ ากว่าที่รัฐบาลก าหนด ทั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากการ
เบิกจ่ายงบลงทุน ค่าก่อสร้างในรายการอาคารศูนย์เคร่ืองมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ อาคาร
อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
มหาราชา และงบด าเนินงานบางรายการ ยังไม่ได้เบิกจ่าย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
ของงบประมาณ ๒๕๕๔ กับกรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้ว จ านวนรวมทั้งสิ้น ๙๒,๖๑๓,๓๕๖ บาท (เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข ๑) 

นอกจากนี้ มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยอ านาจอธิการบดี
ตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งโอน
ระหว่างงบด าเนินงาน จาก ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ไปยัง ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๕๔๓,๖๐๐ บาท 

ในส่วนผลการด าเนินงานระดับผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัย 
ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงบประมาณ สรุปได้ดังนี้ 

-  มหาวิทยาลยัมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๗ 
ของแผนที่ก าหนด โดยผลผลติ/โครงการท่ีสามารถเบิกจา่ยงบประมาณไดต้ามแผน ไดแ้ก่ โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย ๑๕ป ีผลผลิตผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ผลผลติผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี และผลผลติผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้         

-  มหาวิทยาลยัสามารถด าเนินงานได้บรรลุเปา้หมายตัวช้ีวัดท่ีก าหนด 
จ านวน ๒๖ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๕๙.๐๙ จากตัวช้ีวัดท้ังหมดจ านวน ๔๔ ตัวช้ีวัด) ส่วนตัวช้ีวัดท่ียังไม่บรรล ุมีจ านวน 
๑๘ ตัวช้ีวัด (ร้อยละ ๔๑.๙๑) โดยผลผลิต/โครงการที่สามารถด าเนนิงานได้บรรลุเปา้หมายทุกตัวช้ีวัด ได้แก่ 
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ผลผลิตผลงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี และผลผลติผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ สว่นผลผลิต/โครงการอ่ืนๆ มผีลการด าเนินงานที่ยังไม่
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

 
 

/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา ... 



๑๑ 
 
 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 

     พจิารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนนิงาน เพื่อเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนนิงานในปีงบประมาณต่อไปให้เป็นไปตามเปา้หมายที่ก าหนด 

 
     มติที่ประชุม    เห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจ้่าย 

งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ไตรมาสท่ี ๔ โดยมีข้อเสนอแนะเพิม่เตมิดงันี้ 
                        ๑. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนท่ีค่อนข้างต่ า ซ่ึงเป็นผลมาจากบริษัทผู้รับจ้างอาคารก่อสร้าง
ผูกพันงบประมาณต่างๆ  คือ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ อาคาร
อเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
มหาราชา เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท ก าจรกิจ ก่อสร้าง จ ากัด ซ่ึงขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่าง
รุนแรง 
                        มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะท างานเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากการด าเนินงานท่ี
ล่าช้าของบริษัทผู้รับจ้าง และรายการท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อให้อาคารต่างๆ สามารถใช้งานอาคารดังกล่าว
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นเหตุผลในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ  
และขอให้รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุม
ครั้งต่อๆ ไป  
                        ๒. ส าหรับอาคารศูนย์การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมนั้น คาดว่าจะสามารถด าเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และเสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขออนุมัติแบบรูปและวงเงินต่อส านัก
งบประมาณ และลงนามในสัญญาได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ นั้น  ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและส่งเสริมให้
บุคลากรคณะวิชาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ให้สามารถรับงานด้านการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรต่างๆ ได้ซ่ึงจักเป็นรายได้อีกด้านหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัย 
                        ๓. ให้คณะวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์จัดท า
แผนพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเป็นรายหลักสูตร เพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษา
นักศึกษาใหม่และผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด และเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้ง
ต่อไป 
                        ๔. ให้กองแผนงานตรวจสอบทบทวนผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดต่างๆ ท่ียังไม่บรรลุ
เป้าหมาย เพื่อให้เป็นข้อมูลท่ีมีความถูกต้องเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  และควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแนวทางการแก้ไขต่างๆ ท่ีได้น าเสนอเพื่อจักได้ปรับปรุงผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ 
ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 
 
   ๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ 

๔.๑.๒.๑  แผนกลยุทธ์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระยะ ๕ ปี 
  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

            -  ฝ่ายเลขานุการขอถอนระเบียบวาระดังกล่าว เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยจักได้น าเสนอในภาพรวมของแผนกลยุทธ์รวมของทั้งมหาวิทยาลัย 

 
       /๔.๑.๒.๒  องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้… 



๑๒ 
 

๔.๑.๒.๒  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและแผนการประกัน 
   คุณภาพภายใน  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ 

        ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีและแผนการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๔ และในการประชุมคร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เห็นชอบค่าเป้าหมาย ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะและหน่วยงานเทียบเท่า ซึ่งเป็นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม   

 
 ประเด็นเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านัก 
และภาควิชา 

๒)  ค่าเปา้หมาย ระดับมหาวิทยาลยั คณะ ส านักและภาควิชา 
๓)  แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
๔)  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) 

  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และแผนการประกันคุณภาพภายใน  

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  และรับทราบค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. การตั้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙ ขอให้ก าหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องของค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ ของแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ด้วย 

๒. ให้มหาวิทยาลัยปรับค่าเป้าหมายในตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖.๑ ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘ ผลการชี้น า ป้องกัน และแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ให้มีค่า
เป้าหมายการด าเนินงานท่ีผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพ (ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป) 

 
                 ๔.๒   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

      ๔.๒.๑  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒขิองสภามหาวิทยาลัย และ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเปน็ที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการ 
      ด้านต่างๆ 

       ประธานเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ ความละเอียดทราบแล้วนั้น เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานและพัฒนามหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัย สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดไว้ จึงขอเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นที่ปรึกษา
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการด้านต่างๆ ดังนี้     
         
        /๑.  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและนิติการ … 



๑๓ 
 

   ๑.  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและนิติการ 
(๑)  ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์      กรรมการสภาหาวิทยาลัย 
(๒)  นายนิกร  วสีเพญ็       กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
(๓)  นายกิจสุวัฒน์  หงษ์เจรญิ      ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

     (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 
๒.  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาวิชาการและนักศึกษา 

                        (๑)  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ   สุมาวงศ์  
           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(๒)  ศาสตราจารยเ์ปี่ยมศักดิ ์  เมนะเศวต      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(๓)  รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบญุ   

          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ๓.  ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

(๑)  รองศาสตราจารย์อดุลย ์ อภินันท ์      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                         (๒)  นายโอภาส   เขยีววิชัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                         (๓)  ศาสตราจารย์เกยีรติคุณสุมนต์ สกลไชย      ผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 
      (ศาสตราจารย ์สงักัดมหาวทิยาลยัขอนแก่น) 

๔. ที่ปรึกษาด้านการวิจัย บรกิารวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ 
(๑) ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ       นายกสภามหาวิทยาลัย 
(๒) ศาสตราจารย์ปิยะวตัิ  บญุ-หลง        กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
(๓)  รองศาสตราจารย์เสาวคนธ ์รัตนวิจิตราศลิป์   ผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก 

     (ผู้อ านวยการ SEMEO RIHED) 
(๔) นางสาวกาญจนา ทองทั่ว   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

                               (นกัวิชาการอิสระ) 
๕.  ที่ปรึกษาด้านแผนและงบประมาณ 

(๑) นางอรวรรณ  ชยางกูร           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(๒) รองศาสตราจารย์ปภัสวด ี วรีกิตติ         กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(๓) รองศาสตราจารย์รังสรรค์  เนียมสนิท         ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

      (รองศาสตราจารย ์สงักัดมหาวิทยาลยัขอนแก่น) 
(๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสนพ์งศ ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ๖. ที่ปรึกษาด้านกจิการสภามหาวิทยาลยั 
(๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสนพ์งศ ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็น

ที่ปรึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกิจการด้านต่างๆ 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 

  /๔.๒.๒  การขออนุมัตกิารส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ... 



๑๔ 
 

๔.๒.๒  การขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา  จ านวน ๑๗ คน   
โดยจ าแนกตามคณะได้ดังนี้ 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  ฟสิิกส ์    จ านวน   ๒ คน 

๒. คณะวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน   ๔ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟา้    จ านวน   ๑ คน 

๓. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  นิเทศศาสตร ์     จ านวน   ๑ คน 

๔. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  เภสัชศาสตร ์     
 เฉพาะทางเภสัชกรรมปฏิบตั ิ    จ านวน   ๓ คน 
 เฉพาะเภสัชภัณฑ์      จ านวน   ๑ คน   

๕. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  การบญัชี     จ านวน   ๑ คน 

๖. คณะนิตศิาสตร์ จ านวน ๔ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  นิติศาสตร ์     จ านวน   ๔ คน 

 

โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตามรายช่ือท่ีแนบมาพร้อม 

   

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     การขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๔ จ านวน  

๑๗ คน 
 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 ๔.๒.๓  การขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศกึษา    

     ๒๕๕๔  (ครั้งที่ ๕) 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

น าเสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/
ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (คร้ังที่ ๕)    
มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๒ คน   โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษา   ซึ่งผ่านมติท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ  และท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 
/บริหารมหาวิทยาลัย … 



๑๕ 
 

บริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ได้ให้
ความเห็นชอบในการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒  คน 
 

๑. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- หลักสตูร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  พัฒนบูรณาการศาสตร ์ จ านวน    ๑  คน 
  

หลักการแนวคิด 
 ๑. การส าเร็จการศึกษา 

(๑)  ข้อบั งคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่ าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๒) ข้อบังคับฯ ในข้อ ๔๕.๓ การเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 

 

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     การขออนุมัติการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  

(คร้ังที่ ๕) ระดับปริญญาโท จ านวน  ๒ คน 
 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
  ๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนมุัติหลักสูตร/รายวิชา 

๔.๓.๑  การขออนุมัติหลักสูตรระดับปริญญาตรี  นอกสถานที่ตั้งหลัก  
                                      จ านวน ๓ หลักสูตร 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เห็นชอบใน
การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ต่อมารัฐบาลได้ตรากฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ ากว่า
ปริญญารูปแบบวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีสาระส าคัญ คือ วิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาของรัฐซึ่ง
บริหารจัดการหลักสูตรที่หลากหลายเช่ือมโยงการใช้ทรัพยากร ท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน และเมื่อวันที่ ๔ 
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  กระทรวงศึกษาธิการได้เร่งรัดก ากับติดตามการด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีนโยบายให้วิทยาลัยชุมชนท างานเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นที่ท าให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีด าเนินงานให้ตอบสนองนโยบายของรัฐในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และให้ความส าคัญในการกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน จึงขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังจังหวัดในพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย  โดยเลือก
จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่มีสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี  ในปี ๒๕๕๑ จังหวัดมุกดาหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาที่ดินส าหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร  
 
           /และเห็นชอบ … 



๑๖ 
 
และเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าไม้บริเวณภูผาเจีย ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นที่ป่าไม้ เนื้อที่
ประมาณ ๑,๑๓๔ ไร่  เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยา-เขตมุกดาหาร    

สภามหาวิทยาลัยในการประชุม  คร้ังที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๔๘  มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรต่อเนื่อง) ในรูปแบบของ “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี” และได้เปิดสอน
ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) และในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดหลักสูตรต่อเนื่องและให้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีสี่ปี จ านวน ๓ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจั ดการทั่วไป 
และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

 

ปัจจุบัน มีจ านวนนักศึกษาและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
สาขาวิชา จ านวนรับ/ปีรับเข้าศึกษา รวม ส าเร็จการศึกษา รวม หมายเหต ุ

๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ 
๑. การจัดการท่ัวไป - ๖ - - ๖ - - - ปิด

หลักสตูร
ต่อเนื่อง 

๒. การจัดการ - - ๑๖ ๑๙ ๓๕ - - - 

๓. การบัญชี - ๑๕ ๑๗ ๒๐ ๕๒ - - - ปิด
หลักสตูร
ต่อเนื่อง 

๔. การบัญชี (ต่อเนื่อง) ๒ - - - ๒ ๑ ๑๑ ๑๒ 

๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ - ๓ ๒๓ ๒๒ ๔๘ ๗ ๒ ๙  
รวม ๒ ๒๔ ๕๖ ๖๑ ๑๔๓ ๘ ๑๓ ๒๑  

 

ข้อมูลนักศึกษาจากงานทะเบียน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
      มหาวิทยาลัยได้เสนอเร่ืองการจัดการศึกษานอกที่ตั้งหลักเพื่อให้ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาพิจารณารับรอง ซึ่งมีการตรวจพื้นที่และตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผลการตรวจ
เยี่ยม ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประเด็นท่ีขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อนการรับทราบ ตาม
ข้อ ๘ ของประกาศเร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหลัก พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งก่อนประกาศฉบับดังกล่าว จึงขอให้มหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบการจัดการศึกษานอกที่ตั้งก่อนวันที่ประกาศกระทรวงบังคับ
ใช้ และจากการตรวจสอบมติในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ไม่มีรายละเอียดหรือประเด็นที่ชัดเจนว่า
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดหลักสูตรนอกที่ตั้ง  (การเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคร้ังนี้เป็นผลมา
จากบางมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่หลักโดยที่สภามหาวิทยาลัยไม่ได้รับทราบ สกอ. จึงขอมติ
ดังกล่าวเพื่อประกอบการรับรอง) 

จึงเสนอขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพื่อจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งหลัก 
จ านวน ๓ หลักสูตร ที่ได้ด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยไปแล้ว และท่ีจะด าเนินการต่อไป 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) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เพื่อจะได้น ามติสภามหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรองการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งหลักต่อไป  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ แล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กองบริการการศึกษาเสนอการ
อนุมัติเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีนอกที่ตั้ง จ านวน ๓ หลักสูตร และน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกสถานท่ีตั้งหลัก จ านวน ๓  
หลักสูตร ท้ังนี้  ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงหลักฐานเอกสารท่ีแสดงถึงการมอบกรรมสิทธิในการใช้พื้นท่ีอาคาร
เทพรัตนครุปการ  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีจังหวัดมุกดาหาร ให้กับส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาการจัดตั้งวิทยาเขตต่อไป 
  
 ๔.๓.๒  การขออนุมัตเิปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
       หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุม คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี ๙ - ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๔  หลักการและเหตุผล 
ในการขอเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ เร่ืองยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม
แห่งภูมิปัญญา  และการเรียนรู้  ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความรู้
อย่างมีเหตุมีผล  และคณิตศาสตร์ก็เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู ้ ท าให้เกิดผลในการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ การพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะ  มีเคร่ืองมือ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน  
สามารถน าความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริง และสอดคล้องกับภารกิจหลักในพันธกิจที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมน าความรู้คิดเป็น ท าเป็น มีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงจากการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
พบว่ามีความต้องการก าลังคนผู้ที่จบทางด้านคณิตศาสตร์จ านวนมาก และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้บรรจุครูในสาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นสาขาขาดแคลนมากกว่า ๒,๗๐๐ อัตรา  

จุดเด่นและความคุ้มค่าของหลักสูตร คือ สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ในหลักการให้
เหตุผล และทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเสริมให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  
หลักสูตรมีเนื้อหาวิชาที่เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  และการประยุกต์อื่นๆ เช่น ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเงิน ดังนั้น หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรท่ีเป็นพื้นฐานด้าน 

 
  /คณิตศาสตร์ให้แก่หลักสูตร … 



๑๘ 
 
คณิตศาสตร์ให้แก่หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้องสร้างบัณฑิตให้มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อพัฒนาก าลังคนด้านคณิตศาสตร์สู่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ใน
กรณีผู้มีความสามารถที่จะศึกษาต่อในขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ หรือคณิตศาสตร์
ประยุกต์ ก็จะน ามาซึ่งประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาการวิชาการแก่ประเทศ 

งานพัฒนาหลักสูตร ได้ตรวจสอบรูปแบบการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (TQF) หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาฉบับท่ี ๓  พ.ศ. ๒๕๕๒ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ 
ปี และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิต 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 รายวิชาปฏิบัติ ร้อยละ ๘ กลุ่มวิชาชีพเลือก เป็น
รายวิชาบรรยาย ร้อยละ ๙๒ รายวิชาปฏิบัติ ร้อยละ ๘ คณะส่ง มคอ. ๓ จ านวน ๑๖ รายวิชา) หมวดวิชาเลือก
เสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย รับนักศึกษาไทยและต่างประเทศที่สามารถใช้
ภาษาไทยในการศึกษาและติดต่อ สื่อสารได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ด าเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวนรับนักศึกษา ๔๐ คน/ปี อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จ านวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๒๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัว
บ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ก าหนด ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับรองการตรวจสอบภาษาจากผู้เช่ียวชาญด้านภาษาแล้ว 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
๑. อนุมัติเปิดหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  

๒๕๕๕ 
                        ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน จึงจะด าเนินการรับ
นักศึกษาได้ 
 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
  
 ๔.๓.๓  การขออนุมัติหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
       ภมูิภาคลุม่น้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์  
                                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลในการขอ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง หลักสูตร 

 
      /ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ … 



๑๙ 
 
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อพัฒนาทักษะภาษาภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้การได้จริง และมุ่งเน้น
การพัฒนาองค์ความรู้อาณาบริเวณลุ่มน้ าโขงในเชิงภูมิภาคมากกว่ารายประเทศ เพื่อให้ผู้ เรียนเห็นถึง
ความสัมพันธ์และความพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของของผู้คนในภูมิภาคนี้ ส าหรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษานั้น 
พยายามผลักดันให้พัฒนาศักยภาพการท างานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง นอกจากนี้ ไม่ว่าจะท างาน
ในหน้าที่ใดต าแหน่งใด บัณฑิตสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จะ
ปฏิบัติตนตามอุดมการณ์แห่งทูตสันถวไมตรีที่พยายามสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาคได้  

 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๓ หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๓๐ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๑๐ คน 
จ านวนรับนักศึกษา ๔๐ คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด   

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง หลักสูตร 

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                        ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ หลักสูตรต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อน จึงจะด าเนินการรับ
นักศึกษาได้ 
 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 ๔.๓.๔  การขออนุมัติหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และคร้ังที่ ๕/
๒๕๕๒ วันท่ี ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๔  วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับโครงสร้างของหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระในการปรับปรุง คือ ปรับจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ปรับ
จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ปรับจ านวนหน่วยกิตกลุ่ม 
วิชาสหกิจศึกษา ปรับรหัสวิชาชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา  
 

/งานพัฒนาหลักสูตรฯ … 



๒๐ 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๔๐ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็น
ร้อยละ ๒๖.๖๗ ปฏิบัติ  คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕ ศึกษาด้วยตนเอง คิดเป็น  ร้อยละ ๔๒.๒๘) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกละ ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๙  คน จ านวนรับนักศึกษา ๒๗๐ คน/ปี ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร คนละ ๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมิน
และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
                         ๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

               ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็น 
ต้นไป  
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 ๔.๓.๕  การขออนุมัติหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประมง  
       หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕  สงักัดคณะเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๒ วันที่ ๙-๑๐ กันยายน ๒๕๕๔  วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระในการปรับปรุง คือ  ปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตร ปรับจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพิ่มหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา ปรับปรุงรหัสวิชา ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 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  มีจ านวนหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตร ๑๔๒ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๕ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๑๓ ศึกษาด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๑ ) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกละ ๕ คน จ านวนรับ 

 /นักศึกษา ๖๕ คน/ปี … 



๒๑ 
 
นักศึกษา ๖๕ คน/ปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ ๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี  ตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 
๑๔ ตัวบ่งช้ี       การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ก าหนด 

 

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
               ๑. อนุมัติหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
               ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕เป็นต้นไป 

 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 ๔.๓.๖  การขออนุมัติหลักสตูรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกดัคณะบริหารศาสตร ์

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะบริหารศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วใน
คราวประชุมคร้ังที่ 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  ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมืออย่างเสรีมาก
ขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนย้ายของแรงงานวิชาชีพข้ามชาติอย่างเช่นวิชาชีพบัญชี  นับว่ามีผลอย่างมาก
ต่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปและมีการปรับตัวเพื่อรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในวิชาชีพบัญชีให้มีความรู้ นอกเหนือจาก
ที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนดแล้ว ยังต้องค านึงถึงความต้องการของสังคม และสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตลอดจนมีความสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจส่วนใหญ่และแนวทางการพัฒนาของประเทศ ทั้งนี้
รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๐ ในการพัฒนานักศึกษาให้
เกิดทักษะ มีความรู้ในทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถน าความรู้ไปคิดแก้ปัญหาในพื้นที่ได้จริงบนพื้นฐานความ
พอเพียง  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ื อปริญญา
สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับ
ที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เร่ิมรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๗ หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๓ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๙ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๖๐ คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัว
บ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด   
        /ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา … 



๒๒ 
 
 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 

๑. อนุมัติหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็น 

ต้นไป  
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
                         ๔.๓.๗   การขออนุมัติหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สงักัดคณะศลิปศาสตร ์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ    
ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุม คร้ังที่ 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
สถานการณ์ก าลังคนด้านประวัติศาสตร์ มีภาวะขาดแคลนเพิ่มขึ้น เพราะเป็นสาขาที่ไม่ได้เน้นการสร้างรายได้ทาง
เศรษฐกิจตามภาวะของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่มุ่งเน้นการบริโภคนิยมการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์นี้ สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซีย(Association of South East Asian Nations) 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และข้อบังคับที ่
เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๖ หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อย
ละ ๘๐ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๒๐) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน จ านวนรับ
นักศึกษา ๓๐ คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

  

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
               ๑. อนุมัติหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                         ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป    
           
         /มติที่ประชุม ... 
 



๒๓ 
 
 มติที่ประชุม  อนมุัต ิ
 
 ๔.๓.๘  การขออนุมัติหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ 
       การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะศิลปศาสตร ์
       ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการ
และเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งมี
จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม อันจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และ
ประชาคมโลก  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๗๗ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน 
จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด   

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
                         ๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาองักฤษและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                         ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวทิยาลยัรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้น
ไป  
 

     มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
  ๔.๓.๙  การขออนุมัติหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะศิลปศาสตร์   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ 
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วใน
คราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔  วันท่ี ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  หลักการและเหตุผลในการขอปรับปรุง 

         /หลักสตูร … 



๒๔ 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อสร้างบัณฑิตที่ก้าว
ทันความเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล สามารถเข้าใจ
ปัญหาสังคมได้อย่างเช่ือมโยง รอบด้าน และลึกซึ้ง สามารถน าความรู้ไปใช้ท าความเข้าใจปัญหาสังคมและใช้ใน
การปฏิบัติงานพัฒนาสังคมได้อย่างดี เป็นผู้มีวิสัยการเรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและต่อสังคม มีค่านิยมเคารพสิทธิของกลุ่มคนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมและยุติธรรมในสังคม          

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี  และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อย
ละ ๙๑.๓๐ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน 
จ านวนรับนักศึกษา ๗๐ คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด   

 

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสงัคม หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
               ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็น 

ต้นไป  
 

     มติที่ประชุม    อนุมัติ 
 
                        ๔.๓.๑๐ การขออนุมัติหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจนีและ   

       การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกดัคณะศิลปศาสตร์ 
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการ
และเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรมของจีนโดยมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หรือน าไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 

       /พ.ศ. ๒๕๔๙ ... 



๒๕ 
 
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปี  และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๘ หน่วยกิต หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๕ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็นร้อย
ละ ๖๗.๐๖ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน 
จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด   

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
                         ๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจนีและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

               ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็น 
ต้นไป  
          

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 ๔.๓.๑๑  การขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ  

       การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกดัคณะศิลปศาสตร์ 
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   

น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการ
และเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อธ ารงรักษาและสืบสานภาษาและวรรณกรรมไทยและท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์ทักษะในการใช้ภาษาไทย และการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านภาษาไทย เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองและเป็นก าลังส าคัญของสังคมในการสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างบุคคลในชาติ 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓  เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต (บรรยาย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ ๐) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน จ านวน
รับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด   
          /ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา … 



๒๖ 
 
 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
                         ๑. อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                         ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้น
ไป  
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 ๔.๓.๑๒  การขออนุมตัิหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา  
             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและ
การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ 
ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุม  คร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลใน
การขอปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. ๒๕๕๕ เพื่อ
ส่งเสริมบัณฑิตให้สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านการบริหารงานยุติธรรมให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ น าความรู้ไปเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเพื่อการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วยกลุ่มวิชาโทบังคับ จ านวน ๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโทเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต มีจ านวนหน่วย
กิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน จ านวนรับ
นักศึกษา ๕๐ คน/ปี  

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
                         ๑. อนุมัติหลักสูตรวิชาโทการบริหารงานยุติธรรมและการพัฒนา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
                         ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้น
ไป  
 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 

     
๔.๓.๑๓  การขออนุมตัิหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน  
   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕    
   สังกัดคณะศิลปศาสตร ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรอง 

 

        /หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ … 



๒๗ 
 
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๔ หลักการและเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อที่จะตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
ประเทศ ในการผลิตครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จะเป็นก าลังส าคัญในการผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถน าความรู้ท้ังทางด้านภาษาอังกฤษ ด้าน
เทคนิคและวิธีการสอน จิตวิทยาการสอน และความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสภาวะต่าง ๆ กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด  

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว  หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ เร่ิมรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ 
ระยะเวลาในการศึกษา ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ปี โครงสร้างหลักสูตรเป็น แผน ก แบบ ก๒ จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ 
จ านวน ๑๒ หน่วยกิต และแผน ข จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มีรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๒๐ คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด   

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
              ๑.  อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็น 

ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                        ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นต้น
ไป  
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 ๔.๓.๑๔  การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์
ในการปรับปรุงหลักสูตร   เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจ ปรับแผนการรับนักศึกษา ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และปรับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒   

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา 

  /ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี … 



๒๘ 
 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
๒๕๕๐ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จัดแผนการศึกษาแบบ ๑.๑ เน้นท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า ๔๘ หน่วยกิต  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ คน  จ านวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อ
หัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ ๑๑๖,๓๖๕ บาท/คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัวบ่งช้ี การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

   ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
               ๑. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                         ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น
ไป  
 

      มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
                         ๔.๓.๑๕  การขออนุมัติหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
น าเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง     พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อปรับโครงสร้าง  คุณสมบัติของบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้ ใช้บัณฑิต 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยี  ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย เน้นท าวิจัยในสาขาที่นักศึกษาสนใจ 
ปรับปรุงจ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒   

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 
๒๕๕๐  

หลักสูตรนี้ก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ใช้
ระยะเวลาในการศึกษาส าหรับแบบ ๑.๑ และ ๑.๒  ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ ไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา แผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๔๘ หน่วยกิต  แบบ 
๑.๒ และแบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน  ๘ คน  จ านวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี  ค่าใช้จ่าย โดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร ๙๙,๑๒๖ บาท/คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ 

     /หลักสูตร … 



๒๙ 
 
หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
              ๑. อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
              ๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น 

ไป  
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
  ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน 
  ๔.๔.๑  แผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๘  บทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 

      ในการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคม 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา   เจนศิริศักดิ์  รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ฯ คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๓ เมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓  ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบเลือกตัว
บ่งชี้ย่อยในการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบสาม ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘ บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการช้ีน าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ คือ (๑) การส่งเสริม และสืบสานโครงการ
พระราชด าริ (๒) สิ่งแวดล้อม พลังงาน (๓) สุขภาพ 

ต่อมา เมื่อคราวประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันท่ี ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓ ที่ประชุม
มีมติให้ความเห็นชอบ แนวทางการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  
และมอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการพิจารณาสรุปรายละเอียดของการด าเนินโครงการตามแนว
พระราชด าริจากคณะ/ส านักภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและน าเข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากส านักพระราชวัง
เพื่อรับทราบแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องและจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยงานเจ้าของเร่ืองเพื่อด าเนิน
โครงการต่อไป นั้น   

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ได้จัดท าแผนการด าเนินงานตาม
พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  พร้อมทั้งแผนการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ ๑๘ บทบาทของ
สถาบันอุดมศึกษาในการช้ีน าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและด้านสุขภาพ เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา เมื่อคราวประชุมวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔  ซึ่งที่
ประชุมเห็นชอบในแผนการด าเนินงานดังกล่าวแล้ว จึงได้น าเรียนกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นต่อแผนการด าเนินการดังกล่าว 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
               ๑. ความเห็นต่อแผนการด าเนนิโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ประจ าป ี๒๕๕๕ 
                        ๒. ความเห็นต่อการด าเนินงานด้านการช้ีน า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมชุมชน  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ า ๒๕๕๕  
 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๘ บทบาทของ 
สถาบันอุดมศึกษาในการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
 

       /๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบ … 



๓๐ 
 

๑. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบการด าเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือ
ของคณะวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในการพัฒนา ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ร่วมมือจากชุมชนและเป็นกิจกรรมท่ีสนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยควรมีการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
ขยายผลการด าเนินงานต่อไป 

๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในการร่วมพัฒนา
ชุมชน             

๓. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณางบประมาณท่ีจะต้องด าเนินการในอนาคตด้วย เพื่อจัก
ได้ก่อให้การด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง 

๔. นอกจากความร่วมมือในระดับคณะวิชาต่างๆ แล้ว อาจพิจารณาความร่วมมือ
จากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในประเภทอื่น เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึง
จะท าให้การด าเนินงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังการร่วมสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงานจากงบประมาณด้านสาธารณะประโยชน์ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ตั้งไว้ รวมถึงการน าความร่วมมือจากสหกรณ์ในเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานต่อไป 
 
                         ๔.๔.๒  โครงสร้างวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

      -  ฝ่ายเลขานุการขอถอนระเบียบวาระดังกล่าว เนื่องจากมหาวิทยาลัยจักได้
น าเสนอในภาพรวมของการจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 
                         ๔.๔.๓  การขออนุมัติใช้เงินรายได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพ 
           วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัย 
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่ศูนย์สุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
ได้รับงบประมาณจากการให้บริการทางด้านสุขภาพ  จากส านักหลักประกันสุขภาพ (ส.ป.ส.ช.) และค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยจากบัตรประกันสังคม  เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน ด้านค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าจ้างบุคลากร  เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดอาคารกิจกรรมสุขภาพในปลายปีนี้ และอาคาร IPD ๑ 
ที่ก าลังจะด าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

 

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. ขออนุมัติการใช้เงินรายได้ที่ได้จากการให้บริการทางด้านสุขภาพของศูนย์สุขภาพ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑  เงินรายได้จากส านักงานหลักประกันสุขภาพ (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 
สอยอ่ืนๆ รวมท้ังการตามจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ประกันตน (ส.ป.ส.ช.) ไปใช้บริการในสถานพยาบาลอื่น 
เป็นต้น  ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/
๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 
     มติที่ประชุม     อนุมัติในหลักการ ท้ังนี้ ขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข  จัดท ารายละเอียดงบประมาณในการด าเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไป 

 
                        ๔.๔.๔  การขออนุมัติเงนิรายไดค้งเหลือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดท าแผน 
          รายจ่ายเพิ่ม  ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ของ 
          คณะบริหารศาสตร์ 

     นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  รองคณบดีฝ่ายแผน คณะบริหารศาสตร์  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพื่อพิจารณาการอนุมัติเงินคงเหลือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดท าแผนรายจ่ายเพิ่ม  ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องมาจาก 

     ๑) จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔  มีผลการประเมินในระดับพอใช้ (๒.๙๕) โดยมี
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการคือ นักศึกษา ศิษย์เก่า  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในประเด็นเร่ือง “ควรจัดท าแผนและสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในการจัดการเรียนการ
สอน เช่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์จ าเป็นในชั้นเรียน และการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมความผาสุกแก่นักศึกษา  
รวมท้ังมีการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา”  
    ๒) ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ และการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการคือ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ทรงคุณวุฒิ  “ควรเพิ่มบริการด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา” 
        ๓) ตามแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานขับเคลื่อนการปฏิรูปดังกล่าว ซึ่งประเด็นนโยบาย ๑ ใน ๑๐ 
นโยบายเร่งด่วน คือ “พัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
  คณะบริหารศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการส่งเสริมและพัฒนา
ความจ าเป็นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร์  และผู้ใช้บริการคือ นักศึกษา ศิษย์เก่า  ผู้ทรงคุณวุฒิ  จากการ
สัมภาษณ์ปีการศึกษา ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  ซึ่งยังไม่รับการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะอย่างเต็มท่ี   
  คณะบริหารศาสตร์  มีแผนการยกระดับคณะบริหารศาสตร์ ให้มีความพร้อมในการ
เข้าไปสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕  พร้อมทั้งพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะทางเทคโนโลยี และอุปกรณ์
เทคโนโลยีที่สามารถพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  จึงใคร่ขอเสนอแผนการด าเนินดังนี้  
     ๑. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียน
การสอนประจ าห้องดังกล่าว มีอายุการใช้งาน ๕ ปี  และไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ส าหรับการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรใหม่ได้  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่  เพื่อทดแทน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน  เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท   
               /๒. ปรับปรุงพื้นที่ … 



๓๒ 
 
    ๒. ปรับปรุงพื้นที่คณะบริหารศาสตร์  เพื่อการรองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒๐๑๕ 
เป็นศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ (Learning Center) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
     ๓. ปรับปรุงห้องเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นเงิน 
๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
     ๔. เพิ่มจ านวนห้องเรียน  เนื่องจากคณะฯ ประสบปัญหาขาดแคลนห้องเรียนตลอด
มา  แกไ้ขปัญหาโดย  การปรับปรุงปฏิบัติการครัวเดิม เป็นห้องบรรยายส าหรับการเรียนการสอน จ านวน ๓ ห้อง 
ส่วนการเรียนภาคปฏิบัติการครัวได้รับความอนุเคราะห์จากสถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
     ๕. ปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนภายในคณะบริหารศาสตร์ ที่
มีสภาพช ารุดทรุดโทรม ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน  เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
    ๖. เพิ่มพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ จากปริมาณรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาคณะ
บริหารศาสตร์ จ านวนมาก ท าให้มีพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้เป็นปัญหาในการจอด
รถจักรยานยนต์ตามทางเดินเช่ือมระหว่างตึก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้สัญจร แก้ไขปัญหาโดย เพิ่ม
พื้นที่และการปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนต์ ด้านหน้าอาคารคณะบริหารศาสตร์   เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท 
     ๗. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารคณะบริหารศาสตร์   เนื่องจากปัจจุบันระบบ
ไฟฟ้าภายในอาคารมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๕ ปี มีสายไฟช ารุด การลัดวงจรบ่อยคร้ัง เกิด
ประกายไฟฟ้า  และหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งส่งผล
ให้อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆช ารุดเสียหาย แก้ไขปัญหาโดย  ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารคณะบริหารศาสตร์  เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอัคคีภัย  เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
          ๘. เพิ่มพื้นที่กิจกรรมส าหรับนักศึกษา  ปัจจุบันคณะฯ มีการจัดตั้งสโมสรนักศึกษา  
บริษัทจ าลอง  และกิจกรรมอื่นในเชิงบริหารธุรกิจร่วมกับภาคธุรกิจ  เช่น  บริษัท ยูนิลิเวอร์, ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย, สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย,  กรมสรรพากร  เป็นต้น  ซึ่งจัดให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้
และปฏิบัติได้จริง แต่กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ยังขาดพื้นที่ในการท ากิจกรรม  แก้ไขปัญหาโดย จัดหาพื้นที่ให้
นักศึกษาได้ท ากิจกรรมต่างๆ ในเชิงวิชาการด้านศาสตร์การบริหาร  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) โดยการเน้นกิจกรรมมากขึ้น  เป็นเงิน 
๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
  ๙.  ปรับปรุงห้องสุขาอนามัย  ซึ่งเป็นปัญหาเร่ืองการระบายน้ า  เป็นเงิน 
๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
  ๑๐. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และบุคลากร  เป็นเงิน 
๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท 

  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารประกอบการประชุม ๑ 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
                        ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้คงเหลือประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   ในการจัดท าแผน
รายจ่ายเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนดังกล่าว  ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.
๒๕๕๕  เป็นจ านวนเงิน ๘ ,๐๐๐ ,๐๐๐ .- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  จากงบประมาณคงเหลือ  
๑๑,๙๓๘,๗๔๖.๗๕ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ๒  ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
 
                    /มติที่ประชุม ... 



๓๓ 
 

     มติที่ประชุม  อนุมัติ ท้ังนี้ ขอให้ปรับรูปแบบการเสนอโครงการให้เป็นไปตาม 
แบบฟอร์มการเสนองบประมาณตามที่กองแผนงานก าหนด 
 
                        ๔.๔.๕  การขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนรักษาราชการผู้อ านวยการส านักบริหาร 
          ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

     รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพื่อ 
พิจารณาตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์  ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๙  มีฐานะเป็นส่วนงานในก ากับ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส านักรับผิดชอบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพัก
นักศึกษา ห้องพักรับรอง โรงอาหาร ร้านค้า และสวัสดิการอื่นๆ  ทั้งนี้ให้มีรักษาการผู้อ านวยการส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เพื่อรับผิดชอบการบริหารหน่วยงานดังกล่าว 

 ในช่วงระยะเวลา ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๔  อธิการบดีได้ 
แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เนื่องจากภาระงานของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีปริมาณมาก 
ประกอบกับในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน คร้ังที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีด าริให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการบริหารส านักงานบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เพื่อเป็นส่วนงานเชิงวิสาหกิจ ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินและท่ีดินของมหาวิทยาลัยให้
เกิดรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการปรับปรุงโครงการจัดตั้งส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สอดคล้องตามนโยบายของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง นายตรีเนตร 
สาระพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งรักษาการ
ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นระยะเวลา ๖ 
เดือนเพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการส านักงานฯ ตลอดจนจัดท า ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ  
เกี่ยวกับการด าเนินงานของส านักงาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมการยกฐานะโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ให้เป็นส่วนงานในก ากับของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
๑. เนื่องจากโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ยังไม่ได้มีสถานะ

เป็นส่วนงานในก ากับที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินประจ าต าแหน่งได้เทียบเท่าผู้อ านวยการส านักซึ่งมีฐานะเทียบเท่า
คณะวิชา ที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา หรือจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย 

๒. การท่ีมหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ นายตรีเนตร สาระพงษ์  เป็นผู้รักษาการผู้อ านวยการ
โครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และนายอรรถพงษ์  กาวาฬ เป็นรองผู้อ านวยการ เป็น
การมอบหมายภาระหน้าที่เพิ่มเติมจากภาระหน้าที่ปกติเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากนายตรีเนตร 
สาระ-พงษ์  จะมีหน้าที่บริหารจัดการและก ากับดูแลส านักดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบเตรียมการด้านกฎหมายเพื่อปรับสถานะโครงการจัดตั้งส านักฯ  ให้เป็นส่วนงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัยที่มีฐานะเทียบเท่าส านักด้วย 

ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ในต าแหน่ง
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรก าหนดค่าตอบแทน ดังนี้  

 
 

              /-รักษาการผู้อ านวยการ … 



๓๔ 
 

- รักษาการผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
เดือนละ ๑๐,๐๐๐.- บาท  

- รักษาการรองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
เดือนละ ๕,๖๐๐.- บาท  

ทั้งนี้โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของโครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน ์
 
 มติที่ประชุม  อนุมัติ 

 
      ๔.๔.๖  การให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักศึกษาจากราชอาณาจักรกัมพูชา  
        ปีการศึกษา ๒๕๕๕/๕๖ 

      ดร. สิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุม 
เพื่อพิจารณา ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
จากราชอาณาจักรกัมพูชาให้เข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการให้
ทุนการศึกษาดังต่อไปนี้ 

๑. ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา (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 ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนงานอาจจัดหาที่พักภายนอก และจ่ายค่าที่พักภายนอกได้ตามความ
เหมาะสม) 

๗. Settle-down allowance (จ่ายคร้ังเดียว) ๖,๐๐๐ บาท 
 

กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชาได้แจ้งความ
ประสงค์ขอรับทุนพระราชทานฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในสาขาและระดับการศึกษาต่างๆ รวมจ านวน ๑๘๐ ทุน 

งานวิ เทศสัมพันธ์  จึ ง ได้สอบถามไปยั งคณะต่างๆ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๙/๒๕๕๔ เพื่อขอให้พิจารณาให้ทุนการศึกษากับนักเรียนจาก 

ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี โดยระบุสาขาวิชา ระดับการศึกษา และจ านวนทุนที่จะให้ ซึงมีคณะที่ตอบรับการให้ทุนคือ คณะ
เกษตรศาสตร์ สนับสนุนทุนฯ ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท 
จ านวน ๑ ทุน และคณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนทุนฯ ในระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการจัดการการ
ท่องเที่ยว จ านวน ๒ ทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๔ วาระที่ ๕.๒ ได้มี
มติให้งานวิเทศสัมพันธ์น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
                         พิจารณาอนุมัติการให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียนจากราชอาณาจักรกัมพูชา ส าหรับ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในสาขาวิชาเทคโนโลยี 
               /สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท … 



๓๕ 
 
สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ ทุน และระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรม
และการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒ ทุน ตามรายละเอียดการให้ทุนการศึกษาที่ก าหนดไว้
ในข้อ ๑.๑ ข้างต้น 
           

      มติที่ประชุม     อนุมัติในหลักการ ท้ังนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปข้ันตอนการ 
ด าเนินงานท่ีผ่านมา จัดท ารายละเอียดงบประมาณในการด าเนินงานเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในการ
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  น าเสนอที่ประชุม

เพื่อพิจารณา  ตามที่ Université Toulouse III Paul Sabatier ประเทศฝร่ังเศส ได้เชิญมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและสถาบันอุดมศึกษาอื่นในยุโรปและอาเซียนอีก ๑๗ สถาบัน ร่วมเขียนข้อเสนอเพื่อรับทุน 
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) ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก 
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) ภายใต้โครงการ ERASMUS 
MUNDUS ของ EU เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตอบรับเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่าย เช่นเดียวกับ 
สถาบันอุดมศึกษาอื่นอีก ๑๗ สถาบัน ในยุโรปและอาเซียน 

งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความในบันทึก 
ข้อตกลงฯ แล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 
๑๑  เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา และที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบในหลักการ และ
มอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ เสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพจิารณา 
               พิจารณาอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ 

           
      มติที่ประชุม      อนุมัติในหลักการ ท้ังนี้ขอให้งานวิเทศสัมพันธ์สรุปข้ันตอนการ 

ด าเนินงานท่ีผ่านมา  จัดท ารายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้ง
ต่อไป 
 
 
 
 
         /ระเบียบวาระท่ี  ๕  … 
 



๓๖ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอื่นๆ 
  ๕.๑  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๕๔ 

        ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมเพื่อทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ัง
ที่ ๑๔/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖ ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  
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 


