
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕  

วันเสาร์ที่  ๓  มีนาคม   ๒๕๕๕    
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
 

 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร            จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ            บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์            เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี            วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์            อภินันทร ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล            อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายโอภาส            เขียววชิัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางอรวรรณ            ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์            ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร            วีสเพ็ญ  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๓. ประธานสภาอาจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา            มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์            วัฒนกูล  ประเภทผู้บริหาร 
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน            สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๖. นายวิโรจน ์            มโนพิโมกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทผู้บริหาร 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์            เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช            วงศ์สิงห์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายพิสิทธิ์       กอบบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

        ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส               จิตต์เจริญ 
๒๑. นางอรอนงค์            งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

         /๒๒. นายธีระศักดิ์ … 



๒ 
 
๒๒. นายธีระศักดิ ์          เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา           พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์วินิช          พรมอารักษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนพรรณ   ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์    บุญมี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๔. นายสหรัฐ     โนทะยะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ 
๕. นายตรีเนตร     สาระพงษ์ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  

โครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและ 
สิทธิประโยชน์ 

๖.  นางสุรีย ์    ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดี 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

๗. นายรัชชนนท ์    แกะมา  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 

ที่ประชุมกลา่วเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

            ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  
จ านวน  ๒  ท่าน ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 
๒. รองศาสตราจารย์วินิช             พรมอารักษ์ 

 
                        มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๑.๑.๒ การประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหาร 
          หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

  ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๕  รับทราบแผนการด าเนินงานในการประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้บริหาร
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ีอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและ 
          /ผู้บริหารคณะ...   



๓ 
 
ผู้บริหารคณะ  เพ่ือที่จะได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนางานของ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน ความละเอียดทราบแล้วนั้น โดยมีการประชุมครั้งแรกในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่ง
เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการสภาอาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่
วิทยาเขตมุกดาหาร และมีการประชุมครั้งที่สองในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆ และการติดตามผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาที่วิทยาเขต
มุกดาหาร  
 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

๑.๑.๓ การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
  ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาลใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาข้อมูลการรับรองสถาบันของคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีมติ ดังนี้ 

๑. ให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา ๑ ปี การศึกษา คือ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โดยครอบคลุมจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๔  รวมจ านวน ๙๒ คน โดยปีที่ ๑ เท่ากับ ๓๓ คน ปีที่ ๒ เท่ากับ 
๕๙ คน 

๒. ให้ลดจ านวนรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ โดยลดจ านวนแผนการรับ 
นักศึกษาจาก ๖๐ คน เป็นจ านวน ๓๖ คน  เพ่ือให้เป็นไปตามอัตราส่วนอาจารย์พยาบาลประจ าที่มีคุณสมบัติครบต่อ
นักศึกษาไม่เกิน ๑ : ๘ 

๓. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งรายงานการประเมินตนเองเพ่ือการรับรอง
สถาบันการศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ให้สภาการพยาบาลด าเนินการตรวจ
เยี่ยมและพิจารณาให้การรับรองสถาบันการศึกษาต่อไป  ซึ่งในประเด็นดังกล่าวขอให้มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร
คณะพยาบาลศาสตร์  จักต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการรับรองการตรวจสถาบันในครั้งต่อไป   

 ทั้งนี้ ขอให้คณะพยาบาลศาสตร์แจ้งรายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ ๑ ทุกปี
การศึกษา  ที่ทางสภาการพยาบาลให้การรับรองพร้อมทั้งลงนามส าเนาให้ถูกต้องโดยผู้บริหารพร้อมส่งแผ่นบันทึก
ข้อมูลส่งให้ยังสภาการพยาบาลภายใน ๖๐ วัน หลังเปิดภาคการศึกษาแรกเพ่ือน าขึ้นเว็บไซต์สภาการพยาบาลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งส่งส าเนาเรียนไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
                        มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๒.๑  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง 
          ประเทศ (สพร.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
          นักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจ าปี 
          การศึกษา ๒๕๕๕   

  นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เสนอที่ประชุมด้วย 
ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีความร่วมมือทาง
วิชาการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย  

/และ สปป.ลาว… 



๔ 
 
และ สปป.ลาว โดยได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครรับทุนจาก สปป.ลาว ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ได้เข้า 
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ สพร. เพ่ือ
ด าเนินการตามโครงการนี้ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบัน มีนักศึกษา
ทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมจ านวน ๑๗ 
ราย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ จะมีนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว รุ่นที่ ๓ ที่ผ่านการสอบคัดเลือก 
เพ่ือเข้าศึกษาต่อใน ๓ คณะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๖ ราย คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน ๒ ราย และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ ราย รวมจ านวน ๙ ราย 
  โดยในการมอบทุนให้กับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว ในแต่ละรุ่นนั้น จะมี
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่าง สพร. และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการนักศึกษา
ทุนดังกล่าว ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ก็เช่นเดียวกัน สพร. และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้มีการลงนามใน
บันทึกความเข้าใจ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว รุ่นที่ ๓ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยต่อไป 

  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
๑.๒.๒  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี น าเสนอที่ประชุม ตามที่ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย จ านวน  ๓  ท่าน ได้แก่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น 
                                  เนื่องจาก สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มกราคม ๒๕๕๕  อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์  พ้นจากต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์  เพ่ือ
ช่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จึงท าให้คณบดีคณะศิลป-
ศาสตร์  พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ก่อนครบวาระ 
                                  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติ  ได้แก่ 
                                      (๑) มาตรา ๑๔ วรรคห้าแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ก าหนดไว้ว่า  ในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกตามมาตรา ๑๒ (๓) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระไม่
เกินเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไม่เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ ซึ่งวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร จะครบก าหนดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ซึ่งเกินเก้า
สิบวัน   
  (๒) ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผู้บริหาร  พ.ศ. ๒๕๓๓   
                                  ก าหนดให้มีการเลือกซ่อมในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระอธิการบดี จึงได้เรียนเชิญผู้บริหารตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับ ฯ ซึ่งได้แก่ คณบดี และ
ผู้อ านวยการส านัก ร่วมประชุมเพ่ือเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารแทนต าแหน่งที่ว่าง จ านวน ๑ คน ซึ่งผลปรากฏว่า นายวิโรจน์  มโนพิโมกษ์ คณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์ เป็นผู้ได้รับเลือก และจะมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  ตั้งแต่วันที่ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
 
 

/มติที่ประชุม... 



๕ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๕  
                         วันเสาร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๕   
 

      มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย           
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานการก ากับ ติดตามลูกหนี้เงินยืมของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ได้
น าเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔    
   คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการประชุมร่วมกัน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่   ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา และได้พิจารณาผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 ดังนั้น  คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานผล
การด าเนินงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือโปรดทราบความคืบหน้า
ในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตาม เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพ่ือการศึกษา และพิจารณาแนวทางที่ คณะอนุกรรมการ
น าเสนอแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
    

๑) ควรเจรจากับลูกหนี้ในแต่ละราย เพื่อท าสัญญาช าระหนี้ใหม่ตามแนวทางในแต่ละ 
                     กลุ่มดังต่อไป 

๒) เรียกประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจในการช าระหนี้คืน ให้ผู้ที่มีความสามารถช าระหนี้ 
    ในทันท ี ไม่สามารถยกเว้นให้ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบแปลงหนี้เป็นทุน 
๓) ส าหรับกลุ่ม ก การช าระเงินคืนเป็นรายเดือน ให้ปรับตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

a. ระยะเวลาการคืน ไม่เกินก าหนดเวลาการลาออก/เกษียณอายุ 
b. จ านวนเงินคืน ให้คิดเป็นร้อยละของเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน 
c. จ านวนเงินให้เพิ่มเป็นอัตราก้าวหน้าตามรายได้จากมหาวิทยาลัยที่เพิ่มในรอบของการ   
    พิจารณาความดีความชอบ 

๔) กลุม่ ข  ซึ่งเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (เหลือเงินรับต่ ากว่า ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน) ให้ 
    ลูกหนี้ให้ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินของลูกหนี้เอง ทั้งจากมหาวิทยาลัยและแหล่งอื่น โดย 
    มีแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ดังต่อไปนี้ 

a. ในกรณีที่มีหลายสัญญา ให้รวมเป็นสัญญาเดียวให้ท าสัญญาใหม่ และผู้ค้ าประกัน 
   จะต้องมีเช่นเดิม 
b. สนับสนุน ส่งเสริมให้เพ่ิมรายได้ด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
              /จากการตรวจพบ… 



๖ 
 

 จากการตรวจพบในข้อสัญญาทั้งหมด ไม่มีเงื่อนไขการกลับมาปฏิบัติราชการใดๆ ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากร  

๕) ในอนาคต กองทุนเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ควรมี    
ประเด็นส าคัญดังนี ้

ก. วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและสร้างบุคลากรรองรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุ 
    เป้าหมาย 
ข. หลักเกณฑ์ สาขาวิชาตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน ภาควิชา/สาขาวิชา ระบุ 
    หลักสูตร/ภาระงานหลักของหน่วยงาน 
ค. วงเงินที่เหมาะสม  
 บุคลากรที่มีเงินเดือน – ค่าธรรมเนียมการศึกษา อุปกรณ์จ าเป็น  
 นักเรียนทุน – เพ่ิมค่าใช้จ่ายอัตราเดียวกับทุนอ่ืนๆของรัฐบาล 

ง. หลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้รับทุน 
จ. การคัดเลือกลูกหนี้เงินยืมฯตามประกาศท่ีจะโอนเข้ากองทุนฯ 
 ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่รองรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
 จ านวนเงินที่จะโอนเข้ามาในกองทุน ตามเงื่อนไขวงเงินที่เหมาะสม ส่วนที่เหลือยัง  
     เป็นหนี้ตามสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย และ ช าระคืนตามกฎหมาย 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบในแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพ่ือการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเสนอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาน าไปปฏิบัติ 
 

 มติที่ประชุม     รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม ก ากับดูแลเรื่องลูกหนี้เงินยืมของมหาวิทยาลัย และให้ความเห็นชอบในแนวทางการด าเนินงาน  
เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

       ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                                     ๔.๑.๑.๑  สรุปยอดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
               ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา  น าเสนอที่ประชุม ตามมติคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบ
ปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอ และจากมติที่
ประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับการก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๘  
มกราคม  ๒๕๕๕  ได้ก าหนดปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  โดยก าหนดให้ทุกคณะ/หน่วยงาน จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และส่งให้กองแผนงานรวบรวม สรุปผล น าเสนอคณะกรรมการฝ่ายวางแผนมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
ก่อนน าส่งส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕  
          /หลักการ/หลักแนวคิด… 



๗ 
 
  หลักการ/หลักแนวคิด 

       จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระพิเศษ)  
เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติให้กองแผนงานปรับปรุงยอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ส านักงบประมาณก าหนด ซึ่งกองแผนงานได้ด าเนินการตามมติ
ดังกล่าว และเพ่ิมเติมค าของบประมาณจากการเสนอขอเพ่ิมเติมของคณะ/หน่วยงาน  โดยยอดค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เท่ากับ ๑,๔๖๔,๓๒๖,๔๐๐ บาท เพ่ิมข้ึน จาก
ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๖๖,๓๘๒,๔๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๔๔.๘๙ ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งสามารถสรุปการเปรียบเทียบ จ าแนกตามผลผลิต/
โครงการ ได้ดังนี้ 

 

ผลผลิต/โครงการ ปี ๒๕๕๕ 
(ได้รับจัดสรร) 

ปี ๒๕๕๖ 
(ค าขอฯ) 

ยอด 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 
การเพิ่ม 

๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๙๘,๘๐๖,๗๐๐ ๖๖๖,๖๐๖,๒๐๐ ๓๖๗,๗๙๙,๕๐๐ ๑๒๓.๐๙ 
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๙๘,๗๗๓,๑๐๐ ๒๓๖,๖๗๕,๖๐๐ ๑๓๗,๙๐๒,๕๐๐ ๑๓๙.๖๒ 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๙๗,๙๒๖,๗๐๐ ๑๓๖,๓๕๘,๐๐๐ ๓๘,๔๓๑,๓๐๐ ๓๙.๒๔ 
๔. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ๖๐,๕๖๕,๒๐๐ ๓๕๕,๖๘๑,๗๐๐ ๒๙๕,๑๑๖,๕๐๐ ๔๘๗.๒๗ 
๕. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ๗,๒๙๑,๓๐๐ ๑๐,๑๘๓,๙๐๐ ๒,๘๙๒,๖๐๐ ๓๙.๖๗ 
๖. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๖,๑๒๘,๔๐๐ ๒๓,๗๔๕,๘๐๐ ๑๗,๖๑๗,๔๐๐ ๒๘๗.๔๗ 
๗. ผลงานการให้บรกิารวิชาการ ๑๘,๓๐๗,๘๐๐ ๒๒,๔๐๘,๖๐๐ ๔,๑๐๐,๘๐๐ ๒๒.๔๐ 
๘. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๙,๙๒๕,๕๐๐ ๑๒,๔๔๕,๕๐๐ ๒,๕๒๐,๐๐๐ ๒๕.๓๙ 
๙. โครงการสนับสนนุการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ๒๑๙,๓๐๐ ๒๒๑,๑๐๐ ๑,๘๐๐ ๐.๘๒ 

รวม ๕๙๗,๙๔๔,๐๐๐ ๑,๔๖๔,๓๒๖,๔๐๐ ๘๖๖,๓๘๒,๔๐๐ ๑๔๔.๘๙ 
 

     เมื่อพิจารณายอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุน รองลงมาเป็นงบลงทุน งบบุคลากร และงบ
ด าเนินงาน ตามล าดับ และในยอดค าของบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เป็นรายจ่ายประจ าขั้นต่ า จ านวน 
๓๔๖,๔๕๐,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๓.๖๖) รายการผูกพันเดิม จ านวน ๒๙๒,๖๖๕,๑๐๐ บาท (ร้อยละ ๑๙.๙๙) และ
รายการเพ่ือเสนอขอตั้งประจ าปี จ านวน ๘๒๕,๒๑๑,๒๐๐ บาท (ร้อยละ  ๕๖.๓๕) ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด 
จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้ 

 

ประเภท 
งบประมาณ 

ค าขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ 
รายจ่ายประจ า 

ขั้นต่ า 
รายการผูกพัน 

เดิม 
เสนอขอต้ัง 
ประจ าปี 

รวม รายจ่าย 
ประจ า 
ขั้นต่ า 

รายการ 
ผูกพัน 
เดิม 

เสนอ 
ขอต้ัง 

ประจ าปี 

รวม 

เงินอุดหนุน ๑๐๕,๗๘๐,๕๐๐ ๑๖๔,๑๒๔,๐๐๐ ๒๘๐,๙๒๒,๘๐๐ ๕๕๐,๘๒๗,๓๐๐ ๗.๒๒ ๑๑.๒๑ ๑๙.๑๘ ๓๗.๖๒ 
งบลงทุน - ๑๒๘,๕๔๑,๑๐๐ ๓๙๗,๕๗๓,๘๐๐ ๕๒๖,๑๑๔,๙๐๐ - ๘.๗๘ ๒๗.๑๕ ๓๕.๙๓ 
งบบุคลากร ๒๐๘,๙๒๗,๔๐๐ - ๘,๕๓๙,๒๐๐ ๒๑๗,๔๖๖,๖๐๐ ๑๔.๒๗ - ๐.๕๘ ๑๔.๘๕ 
งบด าเนินงาน ๓๑,๗๔๒,๒๐๐ - ๑๓๘,๑๗๕,๔๐๐ ๑๖๙,๙๑๗,๖๐๐ ๒.๑๗ - ๙.๔๔ ๑๑.๖๐ 

รวม ๓๔๖,๔๕๐,๑๐๐ ๒๙๒,๖๖๕,๑๐๐ ๘๒๕,๒๑๑,๒๐๐ ๑,๔๖๔,๓๒๖,๔๐๐ ๒๓.๖๖ ๑๙.๙๙ ๕๖.๓๕ ๑๐๐        

หมายเหตุ    ๑) รายการผูกพันเดิม คือ งบลงทุนรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา        
                   จ านวน ๑๒๘,๕๔๑,๑๐๐ บาท และเงินอุดหนุนรายการกอ่สร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัย  
                   ทางการแพทย์ จ านวน ๑๖๔,๑๒๔,๐๐๐ บาท 
 
          /๒) รายจ่ายประจ าขั้นต่ า… 



๘ 
 
     ๒) รายจ่ายประจ าขั้นต่ า ในส่วนเงินอุดหนุน รายการค่าจ้างพนักงาน กองแผนงานอยู่ระหว่างการ  
                   ประสานขอทราบความชัดเจนจากส านักงานประมาณ เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให ้
                   เพ่ิมเงินเดือนพนักงาน ปริญญาตรี ให้ถึง ๑๕,๐๐๐ บาท และ ปรับเงินเดือนขั้นต่ า ปริญญาโท  
                   เป็น ๑๗,๕๐๐ บาท, ปริญญาเอก เป็น ๒๑,๐๐๐ บาท  ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้รายการดังกล่าว 
                   สูงขึ้นจากยอดที่ปรากฏข้างต้น 
 

 เมื่อพิจารณายอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
จ าแนกตามกลยุทธ์และโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – 
๒๕๕๙) พบว่า ยอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่ เป็นโครงการตามกลยุทธ์ที่ ๑ รองลงมาเป็นกลยุทธ์ที่ ๖, 
๓, ๔, ๗, ๕ และ ๒ ตามล าดับ ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

   
 
          /ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา… 

กลยุทธ ์ ค าขอตั้ง 
งบประมาณรายจ่าย 

ร้อยละ 

๑. สร้างบัณฑิตที่มีคณุภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนือ่ง มีคณุธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดี และมี
ความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเปน็ส าคัญ และมีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

๗๒๐,๑๑๙,๓๐๐ ๔๙.๑๘ 

๒. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพฒันาตนเองให้พร้อมทัน
ต่อพลวัตรของสงัคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

๘,๘๕๐,๖๐๐ ๐.๖๐ 

๓. พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวทิยาลัยวิจัยและยกระดับ
ความเปน็อยู่ของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพือ่ส่งเสริมการ
วิจัย และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหนว่ยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๓๓,๙๒๙,๗๐๐ ๒.๓๒ 

๔. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตที่ดีของประชาชนใน
เขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ 
และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคสว่น 

๒๒,๖๒๙,๗๐๐ ๑.๕๕ 

๕. สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน โดยศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและจัดการ
ความรู้ให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑๒,๔๔๕,๕๐๐ ๐.๘๕ 

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

๖๔๔,๕๒๗,๘๐๐ ๔๔.๐๒ 

๗. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์โดยให้บคุลากรมีวัฒนธรรมแหง่
การเรียนรู ้เพื่อการท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุข โดยพัฒนาระบบสมรรถนะ
ของบคุลากรและผู้บริหารทุกระดับ สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร 
ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบคุลากร และการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒๑,๘๒๓,๘๐๐ ๑.๔๙ 

รวม ๑,๔๖๔,๓๒๖,๔๐๐ ๑๐๐ 



๙ 
 
  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
  พิจารณาให้ความเห็นชอบยอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           
                        มติที่ประชุม     ให้ความเห็นชอบยอดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ให้มหาวิทยาลัยจัดล าดับความส าคัญของรายการก่อสร้างต่างๆ เพื่อแสดงให้ส านัก
งบประมาณทราบถึงเหตุผลความจ าเป็นในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

๒. ให้มหาวิทยาลัยชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในกลยุทธ์ต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งจะท าให้
เกิดความเข้าใจในทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น เช่น กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรร
มาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา นั้น มียอดค าของบประมาณในกลยุทธ์ดังกล่าว ร้อยละ ๔๔.๐๒ ซึ่งในรายละเอียด
งบประมาณในกลยุทธ์ดังกล่าว ประกอบด้วย งบประมาณในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้าง
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่างๆ ทั้งในส่วนงบบุคลากร  และงบด าเนินงาน เป็นต้น  
 
                                        ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ของคณะนิติศาสตร์  
   ส านักวิทยบริการ  และส านักงานอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา  น าเสนอท่ีประชุม  อนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

  คณะนิติศาสตร์  ส านักวิทยบริการ  และส านักงานอธิการบดี ได้ตระหนักถึง 
ความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และตามเหตุผลความจ าเป็นในการ
ด าเนินการ จึงได้เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
เพ่ิมเติม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้มีมติ
เห็นชอบการขออนุมัติดังกล่าว ดังนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ิมเติม คณะ
นิติศาสตร์ ส านักวิทยบริการ และส านักงานอธิการบดี  มีรายละเอียดเป็นดังนี้ 

 คณะนิติศาสตร์ 
  ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการงานจ้างเหมาออกแบบอาคารปฏิบัติการกลางเพ่ือ
บูรณาการภารกิจ (๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี)  การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการหน่วยงาน และขอ
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๓,๐๐๘,๓๐๐ บาท  ทั้งนี้ ในส่วนกรอบค่าจ้างเหมา
ออกแบบอาคารฯ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ 
๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ตามที่กองคลังเสนอขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการ
กลางเพ่ือบูรณาการภารกิจ (๖๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี)  

 ส านักวิทยบริการ 
  ขออนุมัติเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติการโครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างส านักวิทย
บริการ และขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จ านวน ๒,๘๑๐,๓๐๐ บาท  
 
 

         /ส านักงานอธิการบดี… 



๑๐ 
 
  ส านักงานอธิการบดี 
 -   โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ขออนุมัติเพ่ิมเติม
แผนปฏิบัติการโครงการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยรายที่ค้างเบิกเงินงวดและโครงการด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และขออนุมัติใช้เงินคงเหลือจากกองทุนวิจัย จ านวน ๑,๒๖๓,๗๐๐ บาท  
  -  โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 

       ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมจากเงินเหลือจ่ายของส านักงานอธิการบดี เพื่อชดใช้เงินตาม 
สัญญายืมเงินสวัสดิการเพ่ือการศึกษา กรณี นางสาวหทัยรัตน์ มั่นอาจ จ านวน ๖๙,๘๐๐.- บาท  เนื่องจากผู้ยืมเงิน
เสียชีวิต 

 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา    
             พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพ่ิมเติม) ของคณะนิติศาสตร์  ส านักวิทยบริการ  และส านักงานอธิการบดี 
 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของคณะคณะ
นิติศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้  ส าหรับค่าใช้จ่ายในกิจกรรมย่อย กองทุนเงินสะสม ของโครงการบริหารจัดการ
คณะนิติศาสตร์ นั้น ขอให้ก าหนดเป็นโครงการกองทุนเงินสะสม เพ่ือให้คณะนิติศาสตร์ ได้น างบประมาณเงินรายได้
คงเหลือไปส ารองเพ่ือรักษาฐานะทางการเงินของคณะ  โดยมิต้องก าหนดเป็นแผนรายจ่าย และให้จัดท าระเบียบเพ่ือ
การบริหารกองทุนเงินสะสมดังกล่าว 
 
 มติที่ประชุม     เห็นชอบ  แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) ของคณะนิติศาสตร์ ส านักวิทยบริการ และส านักงานอธิการบดี   
    
 ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
                                   ๔.๑.๒.๑  แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปี  

            (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนา  น าเสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักงานอธิการบดีครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๑๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๔  ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบให้คณะ/ส านัก ทบทวน กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด  
และค่าเป้าหมายโครงการและกิจกรรม ของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนกลยุทธ์เพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
                          เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้คณะ/ส านัก ทบทวนกลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย โครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผน
กลยุทธ์ระยะ ๕ ปี ของคณะ/ส านักและส่งมายังกองแผนงาน เพ่ือกองแผนงานจักได้สรุป วิเคราะห์ และน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่อไป บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เพ่ือ 

พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 
 
             /มติที่ประชุม... 



๑๑ 
 

     มติที่ประชมุ      เห็นชอบ  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์เพื่อ 
พัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  และมอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงเพื่อจัดท าเป็นแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 

๔.๑.๒.๒  การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธานี 
 

โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ขอถอนระเบียบวาระเพื่อจัดท า
รายละเอียดประกอบการพิจารณาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 
  ๔.๑.๒.๓  การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ 

   นางสุรีย์  ธรรมิกบวร  รกัษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
ในระเบียบวาระที่ ๔.๗ เพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ขออนุมัติการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าเดิม (เอกสารประกอบการประชุม ๑ และ ๒) โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ขอให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย   
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
      พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา  

๒๕๕๕ 
 

 มติที่ประชุม     เห็นชอบ  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา  
๒๕๕๕  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. ส าหรับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บครั้งเดียวและหรือเก็บรายภาค/รายป/ีรายครั้งนั้น 
ขอให้ปรับแก้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

๒. ในการเสนอขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ในคราวต่อไป  
ให้คณะวิชาจัดท าแผนการใช้จ่ายประกอบด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของสภา
มหาวิทยาลัย 

 
๔.๑.๒.๔  การพิจารณาเสนอให้พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีด ารงต าแหน่ง 

 เทียบเท่าระดับ ๓  เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง    
 ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

   รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ประธานคณะกรรมการสรร 
หาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย นั้น 

  /เนื่องจาก… 



๑๒ 
 

  เนื่องจากความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก และผู้อ านวยการศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐ ก าหนดให้
ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก หรือผู้อ านวยการศูนย์  ได้แก่ 

(๑) ข้าราชการในสถาบัน ส านัก หรือศูนย์นั้นๆ ซ่ึงด ารงต าแหนง่ระดับ ๓ ขึ้นไป และ 
มิได้เป็นผู้อยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   

 (๒)  คณะกรรมการประจ าส านัก ส านัก หรือศูนย์นั้น ๆ 
 (๓)  คณะกรรมการประจ าคณะทุกคณะในมหาวิทยาลัย รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัย 

  ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามข้อ ๖ (๑) มีเพียง ๓ คน  และในปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงานส่วน 
ใหญ่ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย    
  ดังนั้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรส่วนใหญ่มีโอกาสเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในวงกว้าง คณะกรรมการสรรหา ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  จึงมีมติเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัย  เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   โดยให้อนุโลมตามข้อ ๖ (๑)  ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านักและผู้อ านวยการศูนย์ พ.ศ. 
๒๕๔๐ และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาให้เห็นชอบตามความในข้อ ๘ ของข้อบังคับฯ  
และเม่ือสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อเพ่ิมเติมจากข้อบังคับ  ฯ  ก็ให้จัดท า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อเพ่ิมเติมในภายหลัง 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                          พิจารณาเสนอให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าระดับ ๓  เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
 มติที่ประชุม     เห็นชอบ  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าระดับ ๓  
เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้ 
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
                          ๔.๒.๑  การขออนุมัติให้ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                                   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘)  

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประเมินผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘)  มีผู้ที่ผ่าน
เงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๗ คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ดังนี้ 
  

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๔  คน 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา  จ านวน    ๔  คน   
 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๓  คน 
 
        /๑. คณะรัฐศาสตร์… 



๑๓ 
 

๑. คณะรัฐศาสตร์  จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  จ านวน  ๓  คน 

 

 หลักการแนวคิด 
๑.  การส าเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ว่ าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙  การส าเร็จการศึกษา  ข้อ ๔๓  นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมี
คุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

(๒)  ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่
คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 
 

   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. การขอความเห็นชอบในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 

การศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๘)  จ านวน  ๗  คน  จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน  ๔ คน  ปริญญาเอก  จ านวน  
๓  คน   
 
                        มติที่ประชุม อนุมัติ 

 
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 ๔.๓.๑  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕  อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนักศึกษาที่รับเข้า
ศึกษาใน   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ จ านวน ๑๓๖ คน ๑๓๒ คน และ ๑๑๒ คน ตามล าดับ และ
มีผู้ส าเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ จ านวน ๖๖ คน ๗๖  คน และ ๑๔๘  คน ตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม-ลดรายวิชา ให้สอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว  
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ตาม
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของสภาวิศวกรแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่ม 

         /รับนักศึกษา… 



๑๔ 
 
รับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๑๔๗ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๑๑ หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๖ คน จ านวนรับนักศึกษา  ๑๑๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร  ๔๑,๓๐๕ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                          การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 

 
                          ๔.๓.๒  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่าน
มา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี  ๒๕๕๓ จ านวน ๙๖ คน  ๑๐๘ คน และ ๑๐๔ คน ตามล าดับ มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี  ๒๕๕๓ จ านวน ๑๗ คน ๒๘ คน และ ๔๗ คน ตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
ความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ิม-ลดรายวิชา ให้สอดคล้องกับ “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และ
วุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔” และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของสภาวิศวกรแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่ม
รับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชา 

 /ศึกษาท่ัวไป… 



๑๕ 
 
ศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๑ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จ านวน ๓๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๗๐ หน่วยกิต  กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา  ๑๒๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร  ๓๖,๕๗๙ บาท/คน/ปี  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                           การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 ๔.๓.๓  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
       และชีวภาพ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๖-๗  มกราคม  ๒๕๕๕  อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่
ผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนักศึกษา
ที่รบัเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ จ านวน ๕๗ คน ๔๖ คน และ ๕๖ คน ตามล าดับมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ จ านวน ๑๖ คน ๔๑ คนและ ๔๐ คนตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม-ลดรายวิชา ปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และ
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องและข้อก าหนดสภาวิศวกรแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา 
ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๖ ภาคการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ หน่วยกิต และ
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๘๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร  ๓๘,๔๔๙ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

    /ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา… 



๑๖ 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                           การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                         ๔.๓.๔  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีนักศึกษาที่รับเข้าในปี 
การศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๓ จ านวน ๑๒๓ คน ๑๑๐ คน และ ๑๑๔ คน ตามล าดับ มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๓ จ านวน ๕๕ คน  ๕๙ คน และ ๑๑๒ คน ตามล าดับ  
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพิ่ม-ลดรายวิชา ให้สอดคล้องกับ “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชา
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔” และเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว  
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของสภาวิศวกรแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่ม
รับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๑๑ หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๑๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร ๓๗,๔๘๘ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
                                   /๔.๓.๕  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต… 



๑๗ 
 
                         ๔.๓.๕  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕                                                                                                                                                                                                                                 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕  หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าใน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๑๘ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. ๑๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา 
เพ่ิม-ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ตาม
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของสภาวิศวกรแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่ม
รับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  และส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต โครงสร้าง
หลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วย
กิต และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษาตามแผน  ๔๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวใน
การผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๘๖,๘๓๘ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของ
หลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                           การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 ๔.๓.๖  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๐ มีจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ จ านวน ๑๒๘ คน ๑๒๕ คน และ ๑๐๗ คน ตามล าดับ มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ และป ี๒๕๕๓ จ านวน ๓๖ คน ๕๓ คน และ ๙๑ คน ตามล าดับ  
           /วัตถุประสงค์… 



๑๘ 
 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม - ลดรายวิชา ให้สอดคล้องกับ “ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วย
วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่สภาวิศวกรจะให้การ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๑” และเพ่ือพัฒนา 
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว  
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของสภาวิศวกรแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วย ชื่อปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่ม
รับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๘ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๑๒ หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า  ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา  ๑๑๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร  ๓๕,๗๙๘ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
      การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

     ๔.๓.๗  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี    

ประชุมเ พ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์  เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๓ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มีนักศึกษาที่รับเขา้ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๘ คน ๑๘ คนและ ๑๐ คน ตามล าดับ มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๔ คน ๘ คน และ ๕ คน ตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา การลดจ านวนหน่วยกิต ปรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ปรับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
         /งานพัฒนาหลักสูตรฯ... 



๑๙ 
 
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญาในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๑ และแผน ก 
แบบ ก๒ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ 
ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 
๑๘ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน ๗ คน จ านวนรับนักศึกษา  ๑๗ คน/ปี  (แผน ก แบบ ก๑ ๕ คน 
และแผน ก แบบ ก๒  ๑๕ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๔๑,๑๒๖ บาท/คน/ปี 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ก าหนด 

 

               ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                          การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

                         ๔.๓.๘  การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๓  คน ๒ คน และ ๒ คน ตามล าดับ มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี 
๒๕๕๔ จ านวน  ๑ คน วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษา
ในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา การลดจ านวนหน่วยกิต ปรับคุณสมบัติ ผู้เข้าศึกษา ปรับ
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้  
คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕  แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๑ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา และแบบ ๑.๒ แบบ ๒.๒ 
ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร แบบ ๑.๑ จ านวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร ๔๘  
หน่วยกิต  ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต แบบ ๑.๒ จ านวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร ๗๒ 
                 /หน่วยกิต… 



๒๐ 
 
หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๗๒ หน่วยกิต แบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ 
หน่วยกิต แบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๗๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ ไม่
น้อยกว่า ๒๕ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร 
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๗ คน จ านวนรับนักศึกษา ๔ คน/ปี (แบบ ๑ จ านวน ๒ คน และ
แบบ ๒ จ านวน ๒ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๔๔,๗๑๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน  ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                           การอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

      ๔.๓.๙  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   
       สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๑ มีนักศึกษาที่รับเข้า
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๑๑ คน ๑๗ คน และ ๘ คน ตามล าดับ  มีผู้ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๔ คน ๑๔ คน และ ๒ คน ตามล าดับ  วัตถุประสงค์ในการ    
ขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับเพ่ิมแผนการศึกษา ปรับโครงสร้างและแผนการสอนในหลักสูตร  
ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิมหรือลดรายวิชาเลือก  ปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ิมการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก้ไขปรับปรุงตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ จ านวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต แผน ก 
แบบ ก๒ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) กลุ่มวิชาบังคับจ านวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ 
หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์จ านวน ๑๘ หน่วยกิต แผน ข จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖  

 

           /หน่วยกติ… 



๒๑ 
 
หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) กลุ่มวิชาบังคับ
จ านวน ๑๘ หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  ๑๒ หน่วยกิต  และหมวดการค้นคว้าอิสระจ านวน ๖ หน่วยกิต มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวน
รับนักศึกษาตามแผน  ๓๐ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ ๕ คน แผน ก แบบ ก๒ ๕ คน แผน ข  ๒๐ คน) ค่าใช้จ่ายโดย 
เฉลี่ยต่อคนในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๑๒๓,๘๖๕ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
                          การอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                         ๔.๓.๑๐  การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา  หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในปี
การศึกษา ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓  และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๔ คน ๑ คน และ ๔ คน ตามล าดับมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๓  และปี ๒๕๕๔ จ านวน ๒ คน  และ ๑ คน ตามล าดับ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือปรับโครงสร้างและแผนการสอนในหลักสูตร  ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิมหรือลดรายวิชาเลือก  ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ิมการประกัน
คุณภาพและการพัฒนาหลักสูตร และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕  โครงสร้างหลักสูตรแบบ ๑.๑ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา  จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) และ
หมวดวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต แบบ ๒.๒ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับไม่น้อยกว่า 
๑๘  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน  จ านวนรับนักศึกษาตาม 
แผน  ๕ คน/ปี (แบบ ๑.๑ จ านวน ๓ คน แบบ ๒.๒ จ านวน ๒ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนในการผลิตบัณฑิต 
           /ตลอดหลักสูตร... 



๒๒ 
 
ตลอดหลักสูตร  ๑๔๑,๐๕๖ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 การอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                         ๔.๓.๑๑  การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ   อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาลัยฯ ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับนักศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ๒๕๕๔ จ านวน ๑๒๘ คน  ๑๔๓ คน  ๑๑๘ คน ๑๔๖ คน ตามล าดับ และมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ๒๕๕๔ จ านวน ๖๑ คน ๙๕ คน ๑๑๓ คน และ ๒ คน 
ตามล าดับ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร 
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม–ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ 
เรียบร้อยแล้ว     
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๙๗ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด จ านวน ๖ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๕๐ คน/ปี 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๒๑,๓๗๖ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด  

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
      การอนุมัตหิลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕  
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
                  /๔.๓.๑๒  การขออนุมัติหลักสูตร… 



๒๓ 
 

      ๔.๓.๑๒  การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  
             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๔ ปีการศึกษาที่ผ่านมา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑, 
๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ๒๕๕๔ จ านวน ๑๑๔ คน ๑๐๗ คน ๙๐ คน และ ๑๐๖ คน ตามล าดับ และมีผู้ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ๒๕๕๔ จ านวน ๗๒ คน ๙๕ คน ๑๔๒ คน และ ๙ คน ตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จากเดิมสาขาวิชาการจัดการ 
เป็น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบาย
รายวิชา เพิ่ม–ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว     
   งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๙๒ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๕๐ คน/ปี 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๒๑,๓๗๖ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด  
  

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา          
                           การอนุมัตหิลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                         ๔.๓.๑๓  การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วใน
คราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๔ ปีการศึกษาที่ผ่านมา  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีจ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑, 
๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ๒๕๕๔  จ านวน ๙๙ คน ๑๒๒ คน ๖๐ คน และ ๙๘ คน ตามล าดับ และมีผู้ส าเร็จการศึกษาใน 
                 /ปีการศึกษา... 



๒๔ 
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑, ๒๕๕๒, ๒๕๕๓ และ๒๕๕๔ จ านวน ๗๗ คน ๖๖ คน ๑๐๗ คน และ๘ คน ตามล าดับ 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จากเดิม สาขาวิชาการจัดการ
การตลาด เป็น สาขาวิชาการตลาด ปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม–ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ 
คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว     

 งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวด
วิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๙๕ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๓๐ คน/ปี 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๒๐,๑๖๗ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

   ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา          
                           การอนุมัตหิลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                          ๔.๓.๑๔  การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕  อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และปี ๒๕๕๓ จ านวน ๔๖ คน และ ๔๗ คน ตามล าดับ และมีผู้ส าเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๒ ปี 
๒๕๕๓ จ านวน ๔๕ คน และ๔๖ คน ตามล าดับ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุง
โครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน
แม่บท ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือตอบสนองและสอดคล้องกับข้อมูลจากผลการด าเนินการหลักสูตร
ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตาม
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องและข้อก าหนดของสภาวิศวกรแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่า 
ด้วยชื่อปริญญา  ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
 

           /การก าหนดชื่อปริญญา… 



๒๕ 
 
การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่ม
รับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า ๙๗ หน่วยกิต และหมวดวิชา
เลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน  จ านวนรับนักศึกษา ๘๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร  ๒๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา          
                การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
      

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                         ๔.๓.๑๕  การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
            หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖-๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรเดิม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา ๒๕๕๒ และ
ปี ๒๕๕๓ รวมจ านวนทั้งสิ้น ๔ คน ขณะนี้ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา  เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลัน่กรองฯ เรียบร้อยแล้ว 
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญาในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จัดแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก๒  จ านวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับ จ านวน ๑๔ 
หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๓ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๐ 
คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๗๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

 
 

             /เป็นไปตามกรอบ… 



๒๖ 
 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ การ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา          
                           การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕ 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                  ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

     ๔.๔.๑  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยน 
        ประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากร  
       สังกดัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 

     เนื่องจากระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีจ ากัด  ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  จึงขอน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 
                          ๔.๔.๒  ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
           การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัย 
           อุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  และ
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถาบันอุดมศึกษา   

     ฉะนั้น เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด จึงเห็นสมควร
ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้า ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นี้ 

 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา          
     ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน 

เงินเดือน  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. .... 
 
                        มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบนายโอภาส   เขียววิชัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ค าแนะน าในการจัดท าประกาศของมหาวิทยาลัยที่ต้องด าเนินการตามข้อบังคับ
ดังกล่าว 
 
 
 

/๔.๔.๓  การพิจารณารา่งข้อบังคับ... 



๒๗ 
 
 ๔.๔.๓  การพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับ 
       ต าแหน่ง และการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. .... 

 
     เนื่องจากระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีจ ากัด  ฝ่ายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  จึงขอน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 

     ๔.๔.๔  ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ 
       พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๓ ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 
ได้รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือน
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ระบบเงินเดือนส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
และจัดท าร่างระบบเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ และ
งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยต้องน ามาอุดหนุน แล้วน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

คณะท างานฯ ได้ศึกษา วิเคราะห์  เปรียบเทียบ  ระบบเงินเดือนส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ และน าเสนอแนวทางในการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย คือ บุคลากรสายวิชาการ 
ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๔ เท่า และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา ๑.๓ เท่า โดย
ค านวณปรับเทียบจากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการก าหนด
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยแรกบรรจุ พ.ศ. .... แล้ว 

 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา          
                        ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
                        มติที่ประชุม เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

๑. ตรวจสอบ แก้ไข รูปแบบการจัดท าประกาศสภามหาวิทยาลัย
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  

๒. แก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยมิต้อง
ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี 
 
 
 
 

       /๔.๔.๕  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี … 



๒๘ 
 
                         ๔.๔.๕  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและ 
          การท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี       

 
 มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการนโยบายทางการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อน  และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 
                         ๔.๔.๖  พิจารณายกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา  
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
                                  
       มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการนโยบายทางการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อน  และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๔.๔.๗  ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)  
           ระหว่าง Far East University สาธารณรัฐเกาหลี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 นางสิรินทร์ทิพย์  บุญม ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้แทนจาก Far East University ประเทศเกาหลี ได้มาเยือนมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เพ่ือสานความสัมพันธ์และหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการโดยการประสานงานของคณะบริหาร
ศาสตร์ หลังจากนั้น คณะบริหารศาสตร์ได้ประสานงานในเบื้องต้นกับ Far East University และ Far East 
University ได้ตอบรับกับทางคณะบริหารศาสตร์ว่าเมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ แล้ว Far East 
University มีความยินดีในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ใน ๒ ประเด็น (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๑) 
ดังนี้ 

๑. ความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย 
๒. ความร่วมมือกันในการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยเพ่ือเน้นการวิจัยด้านเศรษฐกิจสังคมเชิง

พ้ืนที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ระหว่างคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Far East University (โดย 
Professor Yun Kim เสนอว่าจะส่งนักวิจัยมาช่วยด าเนินการจัดตั้ง พร้อมเงินช่วยเหลือในการจัดตั้งบางส่วน) 

     ในเบื้องต้น งานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้ตรวจสอบภาษา และเนื้อความ 
ในบันทึกความเข้าใจฯ (ตามเอกสารประกอบการประชุม ๒ และ ๓) แล้ว และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
กล่าวคือ การท าบันทึกความเข้าใจฯในครั้งนี้จะมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับ
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยโดยหากจะมีการด าเนินการใด ๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบใน
การด าเนินการดังกล่าวจากทั้ง ๒ ฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง 
 

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
                        พิจารณาให้อนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
            
 มติที่ประชุม อนุมัติ   โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ส าหรับการเสนอขออนุมัติ
ด าเนินการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืนใดในครั้งต่อไป 
ขอให้คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เสนอแผนปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว  ให ้
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้คณะ/หน่วยงานจัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
            /๔.๔.๘  ขออนุมัติด าเนินการลงนาม… 



๒๙ 
 
                         ๔.๔.๘  ขออนุมัติด าเนินการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
          กับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for  
          Nationalities) เมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 นางสิรินทร์ทิพย์  บุญม ี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  เนื่องด้วยจังหวัดมุกดาหาร และเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่า 
ด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
บันทึกความเข้าใจดังกล่าวได้ว่าด้วยเรื่อง การด าเนินการแลกเปลี่ยนและร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การท่องเที่ยว การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวัฒนธรรม  โดยในด้านการศึกษานั้น จังหวัด
มุกดาหารได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งเมื่อวันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ คณะผู้แทนของเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายเวิง เจียจวน (Mr.Weng 
Jiazun) รองเลขาธิการใหญ่ของเทศบาลเมืองฉงจั่ว เป็นหัวหน้าคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือร่วมงาน
เทศกาลตรุษจีน ๔ แผ่นดิน ๔ วัฒนธรรม และหารือความคืบหน้าของข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมือง
พ่ีเมืองน้อง ซึ่งปรากฏว่า มีเพียงด้านการศึกษาที่ยังไม่มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม นายเวิง เจียจวน จึงให้
ข้อเสนอแนะว่า วิทยาเขตมุกดาหาร และมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for 
Nationalities) แห่งเมืองฉงจั่ว ควรมีการด าเนินการเรื่องความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ และการส่งเสริม
แลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร  
สอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องของจังหวัดมุกดาหาร กับเมืองฉงจั่ว 
สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเห็นสมควรด าเนินการท าบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาและวิชาการ และการส่งเสริม
แลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for 
Nationalities) แห่งเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เมื่อคราวประชุมวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
แล้ว   
 

  ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ใคร่ขออนุมัติด าเนินการท าบันทึกความเข้าใจ
ด้านการศึกษาและวิชาการ และการส่งเสริมแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับมหาวิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (Guangxi Normal University for Nationalities) แห่งเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พร้อมนี้ได้จัดท าร่างบันทึกความเข้าใจฯ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  

 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
                        ๔.๔.๙  แนวทางการด าเนินงานคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 
                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ ขอถอนระเบียบวาระเพื่อจัดท ารายละเอียดประกอบการพิจารณาให้มีความสมบูรณ์
มากขึ้น   
 
 

     /๔.๔.๑๐  รายงานประจ าปี… 



๓๐ 
 
  ๔.๔.๑๐  รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๕๕๔   

 
       เนื่องจากระยะเวลาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยมีจ ากัด  ฝ่ายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  จึงขอน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕     เรื่องอ่ืนๆ 
๕.๑  ขออนุมัติเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เพื่อเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างให้แก่ที่ 

                           ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (บริษัทฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จ ากัด)   
 นายรัชชนนท์   แกะมา  รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ได้ท าสัญญากับบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด (ผู้รับจ้าง) เพ่ือจ้างก่อสร้างอาคาร
ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  สัญญาจ้างเลขที่ ม.อบ. ๑๐/๒๕๕๒ จ านวนเงินตามสัญญาจ้าง  
๑๒๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)  และได้จ้างบริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ 
จ ากัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างดังกล่าว สัญญาจ้างเลขที่  ม.อบ.(ร) ๑๑/๒๕๕๒ สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  
กันยายน ๒๕๕๒  สิ้นสุดวันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๔  และมีการขยายระยะเวลา จ านวน ๑๓๒  วัน ท าให้สัญญา
สุดท้ายสิ้นสุด ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ 
  ต่อมาปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด เป็นเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้าอย่างมาก ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน
หมวดงบลงทุน มหาวิทยาลัยจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาต่อบริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด  เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม  
๒๕๕๔  ทั้งนีโ้ดยใช้สิทธิตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ ๖ ซึ่งก าหนดว่า “ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือท างานภายในก าหนดเวลา 
หรือไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินก าหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้
ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่ง
ได้รับมอบอ านาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท างานของผู้
รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย” 
  เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาแล้ว ได้มีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายของ
โครงการก่อสร้างดังกล่าว พบว่า มีค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน ๒ ส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
บริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างเพ่ือจ่ายให้กับที่ปรึกษาควบคุมงาน 
ดังนี้ 

(๑) ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน ในช่วงที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
เพ่ิมเติม จ านวน ๑๐๙ วันๆ ละ ๓,๔๑๔ บาท  รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๓๗๒,๑๒๖ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) ซึ่งผู้รับจ้างยังค้างจ่าย บริษัทฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จ ากัด 

  ตามความในข้อ ๑๓ ในสัญญาจ้างที่ปรึกษา (สัญญาจ้างเลขที่  ม.อบ.(ร) ๑๑/๒๕๕๒) 
ที่ปรึกษาจะได้รับค่าจ้างส่วนนี้ ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง (มหาวิทยาลัย) ได้เรียกร้องเอาจากผู้รับจ้างมาจ่ายให้ที่ปรึกษา 

(๒) ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน ในช่วงจ้างท างานต่อเนื่องหลังจากบอกเลิกสัญญาจ้าง 
เพ่ือให้ บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จ ากัด ประเมินค่างานและจัดท าราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่
เหลือ  จ านวน ๖๐ วัน วันละ ๓,๔๑๔ บาท รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๘๔๐ บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาท
ถ้วน) ค่าใช้จ่ายจ านวนนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องเรียกเป็นค่าเสียหาย จากบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด (ผู้รับจ้าง) 
เนื่องจากเหตุแห่งการบอกเลิกสัญญาเป็นความผิดของผู้รับจ้าง แต่การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง ต้อง
ด าเนินการตามวิธีการและขั้นตอนซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความธรรมแก่ที่ปรึกษาควบคุมงานซึ่งได้ 

            /ปฏิบัติงานครบถ้วน… 



๓๑ 
 
ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ให้แก่บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จ ากัด จ านวน ๒๐๔,๘๔๐ บาท (สองแสนสี่พันแปด
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ไปพลางก่อน และเม่ือมหาวิทยาลัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายนี้จากผู้รับจ้างคือ บริษัท ก าจรกิจ
ก่อสร้าง จ ากัด ได้แล้ว ก็ให้น าส่งใช้คืนเงินรายได้ต่อไป 

 

      ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
      เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องเบิกจ่ายค่าท่ีปรึกษาควบคุมงาน  ตาม  (๒)  ให้แก่ บริษัท  ฟิวเจอร์  

เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จ้างต่อภายหลังบอกเลิกสัญญา เพ่ือให้ด าเนินการประเมินค่า
งานและจัดท าราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เหลือ จ านวน ๖๐ วัน วันละ ๓,๔๑๔ บาท เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
๒๐๔,๘๔๐ บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แต่ มหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งแผนงบประมาณเงินรายได้ ในปี 
๒๕๕๕ ไว้ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่มีเงินรายได้เพียง
พอที่จะน ามาใช้จ่ายในส่วนนี้  ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๐๔,๘๔๐ บาท (สอง
แสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เพ่ือเบิกจ่ายให้กับบริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จ ากัด และเมื่อ
มหาวิทยาลัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายนี้จากผู้รับจ้างคือ บริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด ได้แล้ว ให้น าส่งใช้คืน
เงินทุนส ารองต่อไป 
 

     มติที่ประชุม   อนุมัติเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย เพื่อเบิกจ่ายค่าควบคุมงาน
ก่อสร้างให้แก่ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จ ากัด) เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๐๔,๘๔๐ บาท (สองแสนสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

 
๕.๒  ขออนุมัติเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์ เป็นการทดแทน

เงินของทางราชการที่ถูกเจ้าหน้าที่ยักยอก  
นายรัชชนนท์  แกะมา  รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ตามที่ได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๗๔๙/๕๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณี นายวัชระชัย  เขียวโพธิ์  ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ทุจริตยักยอกเงินทางราชการช่วงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ 
บัดนี้ คณะกรรมการสอบสวนได้รายงานจ านวนเงินที่ถูกนายวัชระชัย  เขียวโพธิ์  ทุจริตยักยอกไป จ านวนรวมทั้งสิ้น 
๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)  มีรายละเอียด ดังนี้  

ก. พฤติการณ์การทุจริตยักยอกเกิดขึ้น ๓ รูปแบบ  คือ  
๑. ปลอมลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คและน าไปใช้ รวม ๑๖ ฉบับ จ านวน ๒,๘๗๖,๖๐๐.-บาท 

(สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)  
๒. ยักย้ายเงินโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพ่ือน าเงินไปใช้ส่วนตัวจ านวน ๔๕๗,๘๘๒ บาท 

(สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)   
๓. ออกใบส าคัญรับเงิน แต่ไม่น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินและส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จ านวน ๘๓๐,๔๗๓.๕๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) 
ข. แหล่งเงิน 
๑. เงินทุนพัฒนาอาจารย์เหลือจ่าย “งบเบิกแทนกัน” ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ น าส่งคืนกอง

คลัง เพ่ือน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน ๒,๔๗๘,๓๐๙ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน)  
 
             /๒. เงินทุนโครงการเครือข่าย... 



๓๒ 
 

๒. เงินทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งต้องจ่ายให้ผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ขาดบัญชี จ านวน ๘๐๓,๘๑๖ บาท (แปดแสนสามพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)  

๓. เงินเหลือจ่ายโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์/บุคลากรผู้รับทุนส่งคืนกองคลัง เพ่ือ
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน จ านวน ๗๘๔,๖๐๒.๗๐ บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)  

๔. เงินเหลือจ่ายจากการปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ ที่มีผู้ส่งคืนกองคลัง เพ่ือน าส่งเป็นเงินรายได้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน  ๙๘,๒๒๗.๘๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 

 

กรณีดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้ว ดังนี้ 
๑. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ณ สภอ.วารินช าราบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

และศาลจังหวัดอุบลราชธานีออกหมายจับเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งส านวน
สอบสวนให้พนักงานอัยการส่งฟ้อง 

๒. ส่งเรื่องให้ส านักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายคดีปกครอง เพ่ือด าเนินคดีปกครอง
กับนายวัชระชัย  เขียวโพธิ์  เกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ให้นายวัชระชัยฯ ชดใช้เงินจ านวน 
๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐ บาท  

๓. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ ส านักงานยุติการด าเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ  
ส านักงานอัยการสูงสุด ด าเนินการแทนมหาวิทยาลัยเพ่ือเรียกร้องค่าเสียหายเอากับธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) 
ในข้อหาผิดสัญญาฝากทรัพย์ เนื่องจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงไม่สามารถด าเนินคดีแพ่ง
ได ้

๔. ด าเนินการสอบสวนวินัย และสอบสวนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คือ 
นายวัชระชัย  เขียวโพธิ์ ผู้กระท าการทุจริตยักยอก และผู้บังคับบัญชาในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน ๓ ราย
เนื่องจากผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับขาดการควบคุม ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายวัชระชัย  
เขียวโพธิ์   ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้เกิดการทุจริตเงินของทางราชการ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการสอบสวนความรับผิดละเมิดได้รายงานผลการสอบสวนให้อธิการบดีทราบและมหาวิทยาลัยได้ส่ง
ส านวนสอบสวนความรับผิดละเมิด ไปยังส านักความรับผิดละเมิด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตรวจสอบ 
ก่อนทีม่หาวิทยาลัยจะออกค าสั่งให้นายวัชระชัย  เขียวโพธิ์ และหรือ ผู้บังคับบัญชาในสายงาน ทั้ง ๓ ราย ชดใช้เงิน
ให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป 

เนื่องจากในการเรียกเงินคืนจากนายวัชระชัย  เขียวโพธิ์ ผู้กระท าการทุจริตยักยอก และหรือ
ผู้บังคับบัญชาในสายงานที่เกี่ยวข้องจ านวน ๓ ราย เป็นการปฏิบัติราชการทางปกครอง ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินการที่อาจต้องใช้ระยะเวลาและมิอาจคาดการณ์ได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด แต่ทว่ากองคลัง มีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเกี่ยวกับเงินที่ถูกยักยอกให้เป็นตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน 
อุดหนุนทั่วไปของโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙   
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ กองคลัง จึงได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ เพ่ือขอใช้
เงินทุนส ารองจ่ายของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้า
บาทห้าสิบสตางค์) ในการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ     
 
  /ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา… 
 



๓๓ 
 

      ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
๑. กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  เสนอขออนุมัติเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จ านวน ๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) เพ่ือด าเนินการดังนี้ 
     ๑.๑ ในส่วนของเงินทุนพัฒนาอาจารย์เหลือจ่าย “งบเบิกแทนกัน” ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ 

น าส่งคืนกองคลัง จ านวน ๒,๔๗๘,๓๐๙ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) เพื่อน าส่ง
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

     ๑.๒ ในส่วนของเงินทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ จ านวน ๘๐๓,๘๑๖.๘๙ บาท (แปด
แสนสามพันแปดร้อยสิบหกบาทแปดสิบเก้าสตางค์) เพื่อจ่ายให้ผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ทั้งนี้ กองคลัง
ไดข้ออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย เพ่ือเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับทุนแล้ว) 

     ๑.๓ ในส่วนของเงินเหลือจ่ายโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์/บุคลากรผู้รับทุนส่งคืน
กองคลัง จ านวน ๗๘๔,๖๐๒.๗๐ บาท  (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสองบาทเจ็ดสิบสตางค์) เพื่อน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน  

     ๑.๔ ในส่วนเงินเหลือจ่ายจากการปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ ที่มีผู้ส่งคืนกองคลัง จ านวน  
๙๘,๒๒๗.๘๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) เพื่อน าส่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   

      ๒. เมื่อมหาวิทยาลัย เรียกเงินคืนได้แล้วบางส่วนหรือทั้งจ านวน ให้น าส่งเงินดังกล่าว เป็น
เงินทนุส ารองของมหาวิทยาลัย 

 

     มติที่ประชุม   อนุมัติเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย จ านวน ๔,๑๖๔,๙๕๕.๕๐ บาท
เพื่อจ่ายคืนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเม่ือได้รับเงินคืนจากผู้ที่รับผิดชอบให้มหาวิทยาลัยน าคืนเงินทุนส ารอง
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๕.๓  ขอความเห็นชอบใช้วิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่    
       พ.ศ. ๒๕๔๗ ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑  

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙  เมื่อวันที่ ๘ 
พ.ย. ๒๕๔๖  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  เมื่อวันที่ ๒ 
ก.ค. ๒๕๔๗ กพ. ให้การรับรองคุณวุฒิปริญญา ตามหนังสือที่ นร. ๑๐๐๔.๓/๔๕๔  ลว ๒๒ ก.ย. ๔๘ และได้รับ
นักศึกษาแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการการศึกษา ๒๕๔๙  จ านวน ๕๐ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
จ านวน ๑๖ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๑ จ านวน ๑๖  คน  รวมนักศึกษาในหลักสูตรปี ๒๕๔๗ จ านวนทั้งสิ้น ๘๒ คน  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักศึกษาแพทย์ในหลักสูตรจะส าเร็จการศึกษา จ านวน ๕๐ คน  

ต่อมาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก และให้มีผลบังคับ
ใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักสูตร ครั้ง
แรกเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้ง   เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. 
๒๕๕๒ เนื่องจากมีการปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรฉบับนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้รับ
ทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔  และ กพ. ได้รับรองคุณวุฒิปริญญาตามหนังสือที่ นร ๑๐๐๔.๓/๕๒๘ ลว.
๒๘ ธ.ค.๕๔    

ในการบริหารงานวิชาการ นักศึกษาแพทย์รหัส ๔๙ – ๕๑ ได้ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชา
เฉพาะวิชาชีพ ได้ลงทะเบียนตามเล่มหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วส าหรับในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษา 

 

              /ได้ลงทะเบียนเรียน... 



๓๔ 
 
ได้ลงทะเบียนเรียนครบจ านวนหน่วยกิตตามเล่มหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๕ หน่วยกิต 
เนื่องจากระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร และการอนุมัติรับรองหลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอนไม่สอดคล้อง
กัน จึงท าให้นักศึกษาแพทย์มีรายวิชาตามโครงสร้างอยู่ในหลักสูตรแพทย์ ๒ เล่ม     

เพ่ือให้นักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร กพ. รับรองคุณวุฒิ และแพทยสภาได้รับทราบหลักสูตรนี้แล้ว รวมทั้งเพ่ือผลประโยชน์และการ
ส าเร็จการศึกษา  จึงเสนอขออนุมัติให้นักศึกษาแพทย์ รหัส ๒๕๔๙ - ๒๕๕๑ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปจ านวน ๓๕ หน่วยกิต ตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดย
ได้รับการยกเว้นหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามโครงสร้างหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

งานพัฒนาหลักสูตร ได้ตรวจสอบกับส านักมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (คุณมยุรี สิงห์ไข่มุกข์) แล้วสามารถด าเนินการได้ แต่ขอให้เป็นมติสภามหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้แจ้ง กพ. 
ต่อไป  วาระดังกล่าวนี้ได้เสนอท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (วาระพิเศษ) ที่
ประชุมมติให้เห็นชอบและให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
     ขอความเห็นชอบใช้วิชาศึกษาท่ัวไป  ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  

๒๕๔๗ ส าหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑  เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

     มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๕.๔  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  ตามที่ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  เมื่ออธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี  นั้น เนื่องด้วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานมาครบระยะเวลา ๒ ปี 

 

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
     พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตาม ข้อ 

๕ และ ข้อ ๗  แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  

      มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

๑. อธิการบดี                   เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ 
   สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมี 
   ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า       เป็นกรรมการ 
    ได้แก่  ๒.๑  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 
    ๒.๒  รองศาสตราจารย์อดุลย์      อภินันทร์ 
          /๓. เลขานุการ… 



๓๕ 
 
 ๓. เลขานุการซึ่งแต่งตั้งจากรองอธิการบดีโดยค าแนะน าของอธิการบดี 
 ได้แก่  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย ์

 
๕.๕   แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
 ณ จังหวัดมุกดาหาร   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัด
มุกดาหาร ตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจัดการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 

 การจัดการศึกษา ณ จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง ๓ หลักสูตรดังกล่าว ใช้อาคารและสถานที่
ในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมุกดาลัย ตามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และโรงเรียนมุกดาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ค านิยาม การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หมายความว่า สถานที่จัดการ
ศึกษาอ่ืนใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมิใช่ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน ณ 
โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร จึงเป็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร มีดังนี้ 

๑. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมินการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีประเด็นส าคัญในการประเมิน คือ หลักสูตร อาจารย์ 
สถานที่ สิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและการจัดบริการนักศึกษา นักศึกษา การบริหารและการประสานงานระหว่าง
ศูนย์กับสถานที่ตั้งหลัก ประเด็นอ่ืนๆ ที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาและผลประโยชน์ของนักศึกษานอกเหนือจากท่ี 

ก าหนดไว้ที่ได้พบในการตรวจประเมิน ซึ่งการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะท าการ
ตรวจประเมินในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

๑.๑  กรณีที่ผลการประเมินผ่าน เสนอต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือ
รับทราบ 

๑.๒  กรณีที่ต้องปรับปรุง ให้ปรับปรุงก่อนภายใน ๑ ภาคการศึกษา หากปรับปรุงไม่ได้ 
ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีไม่ผ่าน 

๑.๓  กรณีไม่ผ่าน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษายุติการ
รับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษาถัดไป หากยังเปิดรับนักศึกษาใหม่อยู่จะไม่รับทราบหลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง 
นับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งส านักงานก.พ. ต่อไป 

๒. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ส าหรับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ๙ องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้ ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

๓. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) หรือ   
สมศ. ก าหนดหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานระดับสถาบัน กรณีที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนี้ 

        /๓.๑ สมศ.จะไม่รับรอง… 



๓๖ 
 

๓.๑ สมศ.จะไม่รับรองในระดับสถาบัน หากผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ของ สกอ. และหากสถาบันฯ พัฒนาจนผ่านเกณฑ์การประเมินฯ ของ สกอ. แล้ว 
สมศ. จึงจะประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

๓.๒ หากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นส่วนหนึ่งของคณะ จะประเมินรวมกับ
คณะ หากไม่ใช่จะนับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 

ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย/ ผู้ทรงคุณวุฒิจึง
ก าหนดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพของการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนี้ 

๑. วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันทร์  
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีที่เก่ียวขอ้ง และผู้แทนจากมุกดาหาร รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ 

  ๒. วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จัดประชุม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วม 

ประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีร
กิตติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี รอง
อธิการบดีและคณบดีที่เกี่ยวข้อง  และผู้แทนอาจารย์จากมุกดาหาร  มีมติเห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ ผู้แทนจากมุกดาหาร และงานประกันคุณภาพฯ เพ่ือพิจารณาน าเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 

   ๓. วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ งานประกันคุณภาพฯ ไดจ้ัดให้มีการประชุมระหว่างคณะ 

วิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และผู้แทนจากมุกดาหาร ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร 
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 

๓.๑ การประเมินคุณภาพภายใน ของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ประเมินเหมือนปีที่ผ่านมา คือ ประเมินคุณภาพเฉพาะการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ 
จังหวัดมุกดาหาร  

๓.๒ การประเมินคุณภาพภายใน ของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ให้รวมผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับคณะวิทยาศาสตร์ 
และหลักสูตรบัญชีและหลักสูตรการจัดการทั่วไป รวมเข้ากับคณะบริหารศาสตร์  รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒  

 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบในแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การจัดการศึกษานอก

สถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ 
๑.  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ให้การบริหารหลักสูตรอยู่ภายใต้การก ากับดูแล และควบคุม 

คุณภาพของคณะ ดังนี้ 
๑.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแล

โดยคณะวิทยาศาสตร์  
 
 

             /๑.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต… 



๓๗ 
 

๑.๒  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ให้
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยคณะบริหารศาสตร์  

๒.  การประเมินคุณภาพภายใน ของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร  ปี 
การศึกษา ๒๕๕๔  ให้ประเมินเหมือนปีที่ผ่านมา คือ ประเมินคุณภาพเฉพาะการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัด
มุกดาหาร ซึ่งต้องด าเนินการเหมือนกับคณะทุกประการ 

๓.  การประเมินคุณภาพภายใน ของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร                    
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ให้รวมผลการด าเนินงานของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับคณะวิทยาศาสตร์ 
และหลักสูตรบัญชีและหลักสูตรการจัดการทั่วไป รวมเข้ากับคณะบริหารศาสตร์  

 
     มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 
๕.๖  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
       ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  

๓/๒๕๕๕  วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
     มติที่ประชุม  รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๖   วาระลับ 

ที่ประชุมได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้  
๖.๑  ความคืบหน้าการช าระหนี้ค่าอาคารหอพักนักศึกษา และการระงับข้อพิพาทระหว่าง 

บริษัทก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด (ผู้เรียกร้อง) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผู้คัดค้าน) 
ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ   

๖.๒  ค าสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ต าแหน่งนักวิชาการ
เงินและบัญชี สังกัดกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๖.๓  รายงานผลการด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๖.๔  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ทัง้นี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ลับ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/เลิกประชุม… 



๓๘ 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๕.๔๐   น. 
 

 
 
 
                              

..................................................... 
(นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

         ……....................................................... 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ 
 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 
 


