
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม   ๒๕๕๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป   
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  

 
 

 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน            จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร            จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์            เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี            วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล            อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นายโอภาส            เขียววชิัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางอรวรรณ            ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์            ธีระวัฒนสุข ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๐. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร            วีสเพ็ญ  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๑. ประธานสภาอาจารย์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สัมมนา            มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์            วัฒนกูล  ประเภทผู้บริหาร 
๑๓. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน            สุทธิพินิจธรรม ประเภทผู้บริหาร 
๑๔. นายวิโรจน ์            มโนพิโมกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทผู้บริหาร 
๑๕. รองศาสตราจารย์วินิช            พรมอารักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เบญจภรณ์            เศรษฐบุปผา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายชัช            วงศ์สิงห์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
    ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส               จิตต์เจริญ 
๑๙. นางอรอนงค์            งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๐. นายธีระศักดิ ์            เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 
/ผู้ที่ไม่เข้าประชุม… 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ      บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา              พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์      อภินันทร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายพิสิทธิ์      กอบบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  

     ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธนพรรณ         ธาน ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๒. รองศาสตราจารย์ไชยันต์         รชัชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๓. นายตรีเนตร           สาระพงษ์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ  

โครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและ 
สิทธิประโยชน์ 

๔. นายเสวก บุญกาญจน์ นิติกร  โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 
๕. นายนราธิป           อาษารักษ์  นิติกร    โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 
๖. นายโกเมท           ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  
จ านวน  ๔  ท่าน ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์ปิยะวัติ        บุญ-หลง   
๒. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา       พรหมบุญ   
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์        อภินันทร์   
๔. นายพิสิทธิ์         กอบบุญ   

 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๒ การเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพสามีของรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา       
          พรหมบุญ 

   ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สืบแสง พรหมบุญ สามีของรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้เสียชีวิตเนื่องจากอาการหัวใจล้มเหลว นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงได ้
 

            /เป็นเจ้าภาพ… 



๓ 
 
เป็นเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร สภา
มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอแสดงความเสียใจในโอกาสนี้ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

๑.๑.๓ แนวทางการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ประธานแจ้งที่ประชุม ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งนโยบายการ
ให้บริการห้องประชุมแก่มหาวิทยาลัยในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยจะให้บริการ ๒ เดือน/ครั้ง หรือคิดเป็น 
๖ ครั้ง/ปี ซ่ึงจะมีผลต่อปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้มีการก าหนดไว้ ดังนั้น จึงลดจ านวนการ
จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น ๘ ครั้ง/ปี โดยประชุมที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๖ ครั้ง และประชุมทีม่หาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๒ ครั้ง ทั้งนี้ 
หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจมีการจัดการประชุมวาระพิเศษ โดยจัดการประชุมในสถานที่อ่ืนๆ ต่อไป 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔   
    และรายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
 เงินรายได้ของคณะรัฐศาสตร์  
 รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ น าเสนอที่ประชุม ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๒๐๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ตามความทราบแล้วนั้น  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้เข้าตรวจสอบรายงานการเงิน เอกสารขั้นต้น และ
สอบทานระบบการท างานในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๕๕  บัดนี้ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการและรายงานผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ของคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔  

คณะรัฐศาสตร์มีผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ดังนี้ 
๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน  ประกอบด้วย 

สินทรัพย์หมุนเวียน   จ านวน   ๒๓,๕๓๘,๖๐๑.๐๑   บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   จ านวน   ๑๕,๑๙๐,๓๓๓.๒๑   บาท 
หนี้สิน   จ านวน     ๓,๐๗๖,๒๗๕.๔๗   บาท 
ส่วนทุน   จ านวน   ๓๕,๖๕๒,๖๕๘.๗๕   บาท 

๒. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย 
รายได ้ จ านวน ๒๔,๗๗๙,๙๗๗.๙๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน ๑๘,๒๐๖,๕๑๕.๘๙  บาท 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน   ๖,๕๗๓,๔๖๒.๐๑  บาท 

 

 
 
 
          /มติที่ประชุม… 



๔ 
 
  มติที่ประชุม    รับทราบ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

๑. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศึกษาและพิจารณาระบบบริหารการเงินใน
รูปแบบการรวมศูนย์เพื่อให้การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทบทวน ปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินยืมในการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ 

๓. ให้ทุกคณะและ/หน่วยงานจัดท ารายงานทางการและรายงานผลการด าเนินงานทาง
การเงินตามรูปทีข่้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน
ที่ มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดไว้  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  
  วันเสาร์ที่  ๓  มีนาคม  ๒๕๕๕   
 

 มติที่ประชุม     รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้  
 หน้า ๕ บรรทัดที่ ๑๘ – ๑๙  แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความจากเดิม พิจารณาแนวทางที่

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยน าเสนอ  แก้เป็น  พิจารณาแนวทางที่คณะอนุกรรมการน าเสนอ
แนวทางด าเนินการ ดังนี้  

๑) ควรเจรจากับลูกหนี้ในแต่ละราย เพื่อท าสัญญาช าระหนี้ใหม่ตามแนวทางในแต่ละกลุ่ม 
    ต่อไป 
๒) ให้มหาวิทยาลัยเรียกประชุมลูกหนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในการช าระหนี้คืน ดังมี 
     รายละเอียดดังนี้ 
    ส าหรับกลุ่ม ก การช าระเงินคืนเป็นรายเดือน ให้ปรับตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
    ๑. ระยะเวลาการคืน ไม่เกินก าหนดเวลาการลาออก/เกษียณอายุ 
    ๒. จ านวนเงินคืน ให้คิดเป็นร้อยละของเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทน 
    ๓. จ านวนเงินให้เพิ่มเป็นอัตราก้าวหน้าตามรายได้จากมหาวิทยาลัยท่ีเพิ่มในรอบ 

     ของการพิจารณาความดีความชอบ 
 กลุ่ม ข  ซึ่งเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (เหลือเงินรายรับต่ ากว่า ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน)  

    ให้ลูกหนี้ให้ข้อมูลทรัพย์สินและหนี้สินของลูกหนี้เอง ทั้งจากมหาวิทยาลัยและแหล่งอ่ืน   
   โดยแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ดังต่อไปนี้ 
    ๑. ในกรณีที่มีหลายสัญญา ให้รวมเป็นสัญญาเดียวให้ท าสัญญาใหม่ และผู้ค้ าประกัน 

        จะต้องมีเช่นเดิม 
    ๒. สนับสนุน ส่งเสริมให้เพิ่มรายได้เพิ่มเติม  

     จากการตรวจพบในข้อสัญญาทั้งหมด ไม่มีเงื่อนไขการกลับมาปฏิบัติราชการใดๆ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อแผนพัฒนาบุคลากร  

 
           /๕) ในอนาคต… 



๕ 
 

๓) ในอนาคต กองทุนเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ควรมี 
      ประเด็นส าคัญดังนี้ 

๓.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและสร้างบุคลากรรองรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้ 
      บรรลุเป้าหมาย 
๓.๒ หลักเกณฑ์ สาขาวิชาตามความต้องการของคณะ/หน่วยงาน ภาควิชา/สาขาวิชา  
      ระบุหลักสูตร/ภาระงานหลักของหน่วยงาน 
๓.๓ วงเงินที่เหมาะสม  

- บุคลากรที่มีเงินเดือน – ค่าธรรมเนียมการศึกษา อุปกรณ์จ าเป็น  
- นักเรียนทุน – ใช้ค่าใช้จ่ายอัตราเดียวกับทุนอ่ืนๆของรัฐบาล 

๓.๔ มีหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้รับทุน 
๓.๕ การคัดเลือกลูกหนี้เงินยืมฯตามประกาศที่จะโอนเข้ากองทุนฯ 

- ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่รองรับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
- จ านวนเงินที่จะโอนเข้ามาในกองทุน ตามเงื่อนไขวงเงินที่เหมาะสม ส่วนที่ 
   เหลือยังเป็นหนี้ตามสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย และ ช าระคืนตามกฎหมาย 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓     เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑  สรุปยอดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ปรับเพิ่มเติม)           
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา น าเสนอที่
ประชุม  จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบ
กรอบค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
๑,๔๖๔,๓๒๖,๔๐๐.- บาท  จากนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดประชุมมอบนโยบายการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเน้นให้โครงสร้าง
แผนงานของมหาวิทยาลัยสะท้อนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้ได้มากที่สุด และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการ
กระทรวง ยุทธศาสตร์กระทรวง ผลผลิต และโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

  หลักการ/หลักแนวคิด 
     เสนอโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งเสนอรายการค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น เพิ่มเติม  

จากกรอบค าของบประมาณรายจ่ายเดิม ท าให้สรุปยอดค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มข้ึน เป็น ๑,๕๓๖,๑๒๒,๙๐๐.- บาท (เพ่ิมขึ้นจากเดิม จ านวน ๗๑,๗๙๖,๕๐๐.- บาท)  
ซึ่งสามารถสรุปยอดค าของบประมาณ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ ได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

            /ผลผลิต/โครงการ... 



๖ 
 

ผลผลิต/โครงการ ค าขอตั้งงบประมาณ (บาท) 
๑. ผลผลิต/โครงการพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ๑,๕๑๑,๒๒๕,๓๐๐ 

๑) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๕๘,๖๘๗,๙๐๐ 
๒) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒๘๑,๙๑๙,๓๐๐ 
๓) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๑๓๕,๓๕๖,๕๐๐ 
๔) โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ๓๖๖,๒๕๖,๗๐๐ 
๕) ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ๒๓,๗๔๕,๘๐๐ 
๖) ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ๑๐,๑๘๓,๙๐๐ 
๗) ผลงานการให้บริการวิชาการ ๒๒,๔๐๘,๖๐๐ 
๘) ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๑๒,๔๔๕,๕๐๐ 
๙) โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ๒๒๑,๑๐๐ 

๒. โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ๒๔,๘๙๗,๖๐๐ 
๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๑,๘๖๔,๔๐๐ 
๒) โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ๑๘,๐๐๒,๖๐๐ 
๓) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๔,๗๔๔,๙๐๐ 
๔) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา  ๒๘๕,๗๐๐ 
รวม ๑,๕๓๖,๑๒๒,๙๐๐ 

 

 
 มติที่ประชุม     เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

 ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                                     ไม่มี 
 

                         ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
                                    ไม่มี 

     
 ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

        ๔.๒.๑  การขออนุมัติใหป้ริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๙) 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ  กองบริการการศึกษา ได้
ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ 
๙) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๖  คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา 
ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕  ให้ความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษา จ านวน ๖ คน  ดังนี้ 

  

  

              /ระดับปริญญาโท...   



๗ 
 
 ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๔  คน  

๑. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา  จ านวน  ๓  คน 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา  จ านวน  ๑  คน 

 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒  คน 
๑. คณะบริหารศาสตร์  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา พัฒนบูรณาการศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 

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

  

                         จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๙) จ านวน ๖ คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๔ คน ปริญญาเอก จ านวน  ๒  คน   

 
 มติที่ประชุม     อนุมัติ  
  
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

     ๔.๓.๑  การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้
พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  อนึ่งในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่
ผ่านมา หลักสูตรนี้มีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ จ านวน ๖๕ คน ๖๑ คน 
และ ๘๒ คน ตามล าดับ และมีผู้ส าเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ จ านวน ๔๙ คน ๔๓  คน และ ๑๗ 
คน ตามล าดับ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาใน
หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม-ลดรายวิชา ให้สอดคล้องกับ และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  
    งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของสภาวิศวกรแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อ
ปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกว่า  ๑๓๗ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต และหมวดวิชา 
เลือกเสรี จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
                 /มาตรฐานที่ก าหนด… 



๘ 
 
มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา  ๘๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตลอดหลักสูตร  ๒๙,๖๘๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
  

      จงึขอเสนอที่ประชุมอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ีหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

 มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

     ๔.๓.๒  การขออนุมัติหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์   

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม  คณะศิลปศาสตร์  เสนอหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
โดยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ๔ ปีทีผ่่านมา มีจ านวนนักศึกษา ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้เข้าศึกษา  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒๕๕๑  ๒๖   ๐ 
๒๕๕๒  ๔๑   ๐ 

 ๒๕๕๓  ๒๔   ๒๑ 
 ๒๕๕๔  ๔๔   ๖ 
 

  วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตร จาก
เดิม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
ปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม–ลดรายวิชา และเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว     
    งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๑๓๖ หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะไม่น้อยกว่า ๙๙ หน่วยกิต (จ านวน ๓๑ วิชา) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาไทย รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ด าเนินการเรียน
การสอนวัน-เวลาราชการปกติ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
             /จ านวน ๕ คน… 



๙ 
 
จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี  ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๖,๑๓๐ 
บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันของมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ก าหนด 
 

   จึงขอเสนอที่ประชุมดังนี้ 
๑. ขออนุมัตหิลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๒. เปลี่ยนชื่อหลักสูตร จากศิลปศาสตรบัณฑิต เป็น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เพ่ือเป็น

ประโยชน์กับการประกอบอาชีพของนักศึกษา ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ 
    

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

๔.๓.๓  การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ระหว่าง 
     ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  
     สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม  คณะบริหารศาสตร์ เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ๔ ปีที่ผ่านมา มีจ านวน
นักศึกษา ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา  จ านวนผู้เข้าศึกษา  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒๕๕๑   ๒๘   ๑๔ 
๒๕๕๒   ๒๑   ๑๐ 
๒๕๕๓   ๑๑   ๑๕ 
๒๕๕๔   ๑๗   ๔   

 

    วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการ
ศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม–ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว     
  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๑๓๗ หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชา 
          /เฉพาะไม่น้อย… 



๑๐ 
 
เฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต (จ านวน ๓๕ วิชา) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค 
ด าเนินการเรียนการสอน วัน-เวลาราชการปกติ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่า
ด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด จ านวน ๖ คน จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอด
หลักสูตร ๔๓,๕๗๗ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันของ
มหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด การนี้ จึงขอเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะบริหารศาสตร์  จึงขอเสนอที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตร ดังกล่าว 
  
 มติที่ประชุม     อนุมัติ 

 
 ๔.๓.๔  การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม  คณะบริหารศาสตร์  เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ๔ ปีที่ผ่านมา มีจ านวนนักศึกษา ดังนี้ 
 

 ปีการศึกษา  จ านวนผู้เข้าศึกษา  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒๕๕๑   ๘๙   ๔๘ 
๒๕๕๒   ๙๙   ๔๙ 
๒๕๕๓   ๓๕   ๘๗ 
๒๕๕๔   ๙๗    ๖ 

 

    วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จาก 
เดิม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เป็น สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม ปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาใน
หลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม–ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว     

    งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ 
ที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ .ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๔ ปีและไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๑๓๙ หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชา 
 

          /เฉพาะไม่น้อย… 



๑๑ 
 
เฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต (จ านวน ๓๒ วิชา) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาไทย รับเฉพาะนักศึกษาไทย ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ด าเนินการเรียนการสอนวัน-เวลา
ราชการปกติ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๓ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด จ านวน ๕ คน 
จ านวนรับนักศึกษา ๑๓๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๒๐,๐๗๕ บาท/คน/ปี 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๕ ตัว
บ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด  

 
    

 จึงขอเสนอที่ประชุมดังนี้ 
                         ๑. ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
                         ๒. เปลี่ยนชื่อสาขาวิชา จากเดิม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เป็น สาขาวิชาการจัดการ
การโรงแรม 

      
 มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

๔.๓.๕  การขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
       สังกัดคณะบริหารศาสตร์        

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม  คณะบริหารศาสตร์ เสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ การจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร ๔ ปีที่ผ่านมา มีจ านวนนักศึกษา ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา จ านวนผู้เข้าศึกษา  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒๕๕๑   ๒๔   ๐   
๒๕๕๒  ๒๔   ๐ 
๒๕๕๓  ๒๖   ๐  
๒๕๕๔  ๑๑   ๔ 
 

วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงปรัชญา โครงสร้าง/ 
แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพิ่ม–ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรียบร้อยแล้ว     

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ 
ทีเ่กี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี 
 

             /การศึกษา ๒๕๕๕… 



๑๒ 
 
การศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรเป็น แผน ก แบบ ก๒ จ านวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต และ
หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต และแผน ข จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และหมวดการค้นคว้าอิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต จัดการ
เรียนการสอนเป็นไทย รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค 
ด าเนินการเรียนการสอนนอก วัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๒๕ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิต 
 

ตลอดหลักสูตร ๓๖,๔๑๕ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกัน
ของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด  

 

จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัตหิลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

๔.๓.๖  การขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอท่ีประชุม  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๕๕  อนึ่ง ใน
ระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
จ านวน ๑๑ คน ๑๓ คน และ ๘ คน ตามล าดับ ขณะนี้ ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วัตถุประสงค์ในการขอ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
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 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 
๒๔ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๒๒ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ ๒ คน แผน 
ก  แบบ ก๒ ๒๐ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๖๖,๐๑๒ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผล 

 

/การด าเนินงาน… 



๑๓ 
 
การด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
                           

๔.๓.๗  การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่ง 
ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
จ านวน ๑ คน ๓ คน และ ๘ คน ตามล าดับ มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๒ คน 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
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 และแบบ ก๒ 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ ประกอบด้วย หมวด
วิทยานิพนธ์ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๑ หน่วยกิต และ
หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๒๐ คน/ปี (แผน ก แบบ ก๑ ๕ คน แผน ก แบบ ก๒ 
๑๕ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๘๔,๑๑๘ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัตหิลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติที่ประชุม     อนุมัติ 

 
      /๔.๓.๘  การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต… 



๑๔ 
 

๔.๓.๘  การขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๕๕ อนึ่ง ใน
ระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาที่ผ่านมา หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒  ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
จ านวน ๑ คน ๒ คน และ ๒ คน ตามล าดับ ขณะนี้ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร วัตถุประสงค์ในการขอ 
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิม-ลดรายวิชา และเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๕๕ แผนการศึกษามี แบบ ๑.๑ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ๑๒ หน่วยกิต (ไม่นับ
หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต และแบบ ๒.๒ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๘ ปี 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่
น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๔๘ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร
ที่คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๔ คน/ปี (แบบ ๑.๑ ๓  คน แบบ ๒.๒ 
๑ คน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๑๓๘,๘๖๑ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งชี้ การ
ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
มติที่ประชุม     อนุมัติ 

       
๔.๓.๙  การขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก  

     สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนากรรมการ

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม  คณะเภสัชศาสตร์ เสนอหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การแพทย์ทางเลือก  สาขาวิชาโฮมีโอพาธีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  

 
         /อนึ่ง… 



๑๕ 
 
อนึ่ง ในระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาท่ีผ่านมา หลักสูตรนี้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ 
จ านวน ๒๘ คน ๑๐ คน และ ๐ คน ตามล าดับ มีผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวน ๓๗ คน 
วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง/แผนการศึกษาในหลักสูตร ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้สอดคล้องกับหลักสูตรโฮมีโอพาธีย์สากล ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๒ ปีไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า  ๒๗ หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต (จ านวน ๑๙ 
รายวิชา) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ด าเนินการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการปกติ และนอกวัน-เวลาราชการ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๐ จ านวนรับ
นักศึกษา ๕๐ คน/ปี มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จ านวน 
๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต  ๓๙,๘๓๐ บาท/คน/ปี  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ การประเมินและปรับปรุง
การด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัตหิลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์ทางเลือก สาขาวิชา 
โฮมีโอพาธีย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม     อนุมัติ 
 

๔.๓.๑๐ การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 
      ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
 สังกัดคณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม  ตามมติที่ประชุมกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  มีมติอนุมัติให้ปิด
หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  และหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์การประกันคุณภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร 
พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ปัจจุบัน ยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร ๘ คน และ ๒๒ คนตามล าดับ  
 
        /งานพัฒนาหลักสูตรฯ... 



๑๖ 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษา
ต่อไปอีก 

        

จึงขอเสนอที่ประชุมดังนี้ 
๑. ขออนุมัตปิิดหลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  
๒. ขออนุมัติปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
 

๔.๓.๑๑ การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม  ตามมติที่ประชุมกลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มีมติอนุมัติให้ปิด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
พิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๕๓ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เกณฑ์การประกันคุณภาพ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๓.๑ – ๓.๓ ปัจจุบัน ยังมีนักศึกษาคงค้างใน
หลักสูตร ๓๘ คน  
   งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ การ
ขอปิดหลักสูตรในภาคการศึกษาของปีการศึกษาใด  หากยังมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นต่อไป จนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตร และนับจากภาคหรือปีการศึกษาที่ขอปิดนั้นจะต้องไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือเปิดรับนักศึกษา
ต่อไปอีก 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัตปิิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 

 

           /๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น… 



๑๗ 
 
   ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น                    

๔.๔.๑  ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย  เพื่อยกเว้นคุณสมบัติการจดทะเบียนเป็นนิติ 
บุคคล  ของผู้รับจ้างก่อสร้างหอพระพุทธไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต 
โดยวิธีพิเศษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัด
จ้าง โครงการก่อสร้างหอพระพุทธไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต  จ านวน เงิน ๑,๙๕๖,๐๐๐.๐๐บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยจากการบริจาค (เอกสารแนบ ๑) 

คณะกรรมการด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้ด าเนินการพิจารณาผู้รับจ้าง  เมื่อวันที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติคัดเลือกผู้รับจ้างที่มีฝีมือเฉพาะทาง  มีความช านาญเป็นพิเศษในงานศิลปกรรมไทย  มี
ประสบการณ์  และผลงานที่แสดงให้เห็นว่าสามารถด าเนินการก่อสร้างได้ตรงตามรูปแบบที่ก าหนด  แต่ผู้รับจ้า งมี
คุณสมบัติเป็นบุคคลธรรมดา  มีการจดทะเบียนพาณิชย์เพ่ือประกอบพาณิชยกิจ  มิได้เป็นนิติบุคคล  เนื่องจากการ
จัดจ้างงานก่อสร้างหอพระฯ ดังกล่าว  มีวงเงินมากว่าหนึ่งล้านบาทขึ้นไป  ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว๑๕ 
ลงวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๒๑ และ สร ๐๒๐๓/ว๓๘๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๑ (เอกสารแนบ ๒) ได้ก าหนดให้
ผู้รับจ้างส าหรับงานก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างหรือผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย 

งานพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้หารือด้วยวาจากับต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
ส านักงานกฎหมายและระเบียบกลาง สังกัดส านักงานปลัดนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้ให้
ค าแนะน าว่ากรณีนี้สามารถปฏิบัติได้ โดยให้เทียบเคียงจากหนังสือส านักงาน ป.ป.ป. ที่ สร ๐๘๐๒/๒๔๗๕ ลงวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๑ เรื่องชี้แจงมติคณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข  วิธีการประกวดราคา  สิ่งก่อสร้าง
ของทางราชการ (เอกสารแนบ ๓) การตอบข้อหารือในข้อ ๒. และข้อ ๔. การก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
ราคาตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยราชการนั้นๆ และหนังสือส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๓/ว๘๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๒๑ เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี  เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการประกวดราคา จ้างก่อสร้างของทางราชการ (เอกสารแนบ ๔)  ข้อ ๒. ในกรณีที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็น หรือมีปัญหาในทางปฏิบัติ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน
การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว  ได้เป็นครั้งคราว  และให้แจ้งให้ส านักงาน ป.ป.ป. ส านักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบถึงเหตุผล  และความจ าเป็นที่ได้ผ่อนผันทุกครั้งด้วย  แต่ทั้งนี้กรณีตัวอย่างนี้เป็นการจัดจ้างโดยใช้
เงินงบประมาณแผ่นดิน  ส่วนเงินบริจาคเพ่ือการก่อสร้างเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย
และระเบียบกลางได้แนะน าให้เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิยาลัย  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๔. (เอกสารแนบ ๕)  เพ่ือขออนุมัติยกเว้น
คุณสมบัติการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้รับจ้างก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต โดยวิธีพิเศษ อนึ่ง 
คณะเภสัชศาสตร์ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการละทิ้งงานของผู้รับจ้าง  และการเลี่ยงภาษีตาม
กฎหมายก าหนด  โดยคณะกรรมการจัดจ้างได้พิจารณาแบ่งงวดงานใหม่  เ พ่ือให้เกิดความเหมาะสม  และป้องกัน
การละท้ิงงานจ้างระหว่างการก่อสร้าง  และผู้รับจ้างต้องน าหลักประกันสัญญา ร้อยละ ๕ ของวงเงินก่อสร้าง เพื่อ 
วางเป็นหลักประกันสัญญาต่อมหาวิทยาลัย  อีกทั้งผู้รับจ้างได้มีเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์  จึงไม่อาจหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีตามกฎหมายก าหนดได ้
 

 
 

           /จึงขอเสนอ… 



๑๘ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติ  การยกเว้นคุณสมบัติการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ของผู้รับจ้าง
ก่อสร้างหอพระพุทธไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต โดยวิธีพิเศษ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยแจ้งให้ส านักงาน ป.ป.ป. และส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบถึงเหตุผล  และความจ าเป็นที่ได้ผ่อนผันต่อไป 
 
 ๔.๔.๒  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 

เปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอน 
ต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
น าเสนอท่ีประชุม  ตามท่ี ก.พ.อ. ได้ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลใหม่ (ระบบแท่ง) มหาวิทยาลัยได้จัดข้าราชการ
เข้าระบบบริหารงานบุคคลใหม่ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ และในการบริหารงานบุคคลในแต่ละเรื่องให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของ ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่งในเรื่องการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับ
ต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ก .พ.อ.ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานให้
มหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒ โดยมีสาระส าคัญและภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

๑. ต้องเป็นไปตามกรอบของต าแหน่ง เงินเดือน และจ านวนของข้าราชการที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยค านึงถึงความ
มีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน และความประหยัด 

๒. ให้ท าได้ทุกรณี ทั้งต าแหน่งว่างมีเงิน และต าแหน่งที่มีคนครอง ทั้งนี้ กรณีที่มีคนครอง
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะขอเปลี่ยน และให้ด ารงต าแหน่งในระดับเริ่มต้นของต าแหน่งประเภทนั้นๆ 
และให้ได้รับเงินเดือนไม่เกินข้ันสูงของระดับต าแหน่งเริ่มต้น 

๓.  การตัดโอนต าแหน่ ง  ท า ได้ทุ กกรณี  เว้นแต่การตัด โอนต าแหน่ งระหว่ าง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับส่วนราชการอ่ืน หากจะต้องตัดโอนอัตราเงินเดือนของ
ต าแหน่งไปด้วย ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 

โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ได้น าเสนอร่างข้อบังคับฯ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ อีกทั้งได้เสนอโครงการจัดตั้งกองกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 

หลักการ/แนวคิด 
เพ่ือให้การเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากรมี

คุณภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ.ก าหนด   จึงเห็นสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่า
ด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากรสังกั ด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่ 
 

  จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ....   
 

           /มติที่ประชุม… 



๑๙ 
 

มติที่ประชุม เ ห็ น ช อ บ  ทั้ ง นี้  ข อ ใ ห้ แ ก้ ไ ข ค า จ า กั ด ค ว า ม ข อ ง ค า ว่ า 
“สถาบันอุดมศึกษา” ตามร่างข้อบังคับ ข้อ ๔ โดยตัดข้อความ “แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาของรัฐที่มิใช่ส่วน
ราชการ” และเพิ่มเติมข้อความในบทเฉพาะกาลส าหรับผู้ที่เสนอเรื่องขอเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยน
ระดับต าแหน่งมาก่อนที่ข้อบังคับนี้จะมีผลบังคับใช้ก็ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ได้ รวมทั้ง ตรวจสอบการ
อนุมัติการเปลี่ยนประเภทต าแหน่ง การเปลี่ยนระดับต าแหน่งว่าให้มีผลตั้งแต่วันที่โครงการจัดตั้งกองการ
เจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง หรือให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติ  ตามร่างข้อบังคับ ข้อ ๘  
ทั้งนี้ หากตรวจสอบแก้ไขแล้ว มิต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก 

      
๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง   

และการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. .... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  

น าเสนอที่ประชุม ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบการปรับระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  จากระบบจ าแนกต าแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดต าแหน่ง 
เป็นระบบจ าแนกต าแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน นั้น ก.พ.อ. จึงได้ก าหนดมาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติ  
และใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานบุคคลใหม่     
ประกอบกับความในข้อ ๑๒  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ ก าหนดให้การแต่งตั้งพนักงานให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ให้อนุโลมตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนด 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ร่างข้อบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  
พ.ศ. .... ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ 
ธันวาคม ๒๕๕๔ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมอนุมัต ิ(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนด
ระดับต าแหน่ง  และการแต่งตั้งบุคลากรให้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ....   
 

มติที่ประชุม  มอบโครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับฯ
ดังกล่าว  โดยแยกค าจ ากัดความของค าว่า “ต าแหน่ง” และ “ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร” ตามร่างข้อบังคับ ข้อ 
๔  โดยหารือกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย และให้มหาวิทยาลัยจัดท าประกาศของมหาวิทยาลัยที่ต้อง
ด าเนินการตามข้อบังคับดังกล่าว ต่อไปด้วย 
  

๔.๔.๔  แผนปรับปรุงคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล    อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  น าเสนอที่ประชุม  ตามที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ก าหนดให้มีการจัดประชุมเรื่องการติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

      /หลักการ… 



๒๐ 
 

หลักการ/หลักแนวคิด 
เพ่ือเป็นการรายงานการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและพิจารณาแผนการ

ปรับปรุงคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนปรับปรุงคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
      สรุปภาพรวมรายได้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ข้อมูล ณ วันที่  ๑๓  มีนาคม   

๒๕๕๕ 
 

๑. จ านวนบุคลากร 
   

 

 
บุคลากรสายวิชาการ 

 
๑๖ คน 

 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ๑๔ คน 

๒. จ านวนนักศึกษา 
   

 
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ 

 
๕๕ คน 

  
ชั้นปีที่ ๒ 

 
๗๕ คน 

  
ชั้นปีที่ ๓ 

 
๔๓ คน 

  
ชั้นปีที่ ๔ 

 
๓๔ คน 

  
รวม 

 
๒๐๗ คน 

 
ปริญญาโท 

  
๖ คน 

 
ปริญญาเอก 

  
๒๗ คน 

๓. รายได้และค่าใช้จ่ายก่อนหารายได้เพิ่ม  
  

 
หนี้เงินยืมมหาวิทยาลัย -๑๑,๓๖๗,๒๑๔.๑๑  บาท 

 
รายได้ (ปีงบ ๒๕๕๕)         ๕,๗๕๘,๖๖๐  บาท 

 
ค่าใช้จ่าย  (ปีงบ ๒๕๕๕)         ๗,๔๕๒,๗๙๑  บาท 

 
 

เกินดุล (ปีงบ ๒๕๕๕)       - ๑,๖๙๔,๑๓๑  บาท 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/๔. การหารายได้เพิ่ม... 



๒๑ 
 

๔.  การหารายได้เพิ่ม 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑ Service Center ๘๘๔,๐๐๐ ๘๘๔,๐๐๐ ๘๘๔,๐๐๐ ๘๘๔,๐๐๐ ๘๘๔,๐๐๐ 

๒ Short Term Training ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ ๒๓๒,๐๐๐ 

๓ จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๔ บริการสถานที่แบบศนูย์ประชุม  ๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕ บริการวิชาเลือกเสรี ๕๖๕,๖๐๐ ๕๖๕,๖๐๐ ๕๖๕,๖๐๐ ๕๖๕,๖๐๐ ๕๖๕,๖๐๐ 

๖ หลักสูตรใหม่ สถาปตัยกรรม ๔๐๐,๘๐๐ ๔๐๐,๘๐๐ ๔๐๐,๘๐๐ ๔๐๐,๘๐๐ ๔๐๐,๘๐๐ 

๗ แหล่งทุนภายนอก ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

 
ยอดรวม ๓,๔๓๒,๔๐๐ ๓,๕๓๒,๔๐๐ ๓,๖๘๒,๔๐๐ ๓,๖๘๒,๔๐๐ ๓,๘๘๒,๔๐๐ 

๘ แหล่งทุนภายนอกภาคเอกชน
สนับสนนุส่งเสริมการ 

สถาบนัพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ศูนย์TCDC บริษัท ADDA บริษัท SCG บริษัท viva 

 

ขอสนับสนุน  วิทยากร/ทุนการศึกษา/วัสดุอุปกรณ์เพ่ือการสอน โดยอาจลดรายจ่ายลงได้อีก 
 

 ๕.  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 
(รอบ ๙ เดือน) 
 

 
องค์ประกอบ 

ผลการประเมิน 
(สกอ.) ปี ๒๕๕๓ 

 

 ผลการประเมิน
(สกอ.) รอบ ๙ 

เดือน 
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน  
ด าเนินการ 

๔.๐๐ ๔.๐๐ 

องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต ๓.๒๖ ๓.๓๕ 
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ๔.๕๐ ๓.๐๐ 
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย ๒.๘๑ ๔.๔๔ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม ๑.๕๐ ๓.๕๐ 
องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๐๐ ๓.๐๐ 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ ๒.๒๕ ๔.๒๕ 
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ ๒.๐๐ ๓.๐๐ 
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๓.๐๐ ๔.๐๐ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ ๒.๙๔ ๓.๗๓ 
 พอใช้ ด ี

 
 
 
 

/๖. การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร... 



๒๒ 
 

๖. การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หลั กสู ตรศิ ลปประยุ กต์บัณฑิต  สาขาวิ ช าการออกแบบผลิ ตภัณฑ์  หลั กสู ต ร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาหลักสูตร  ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ คาดว่าจะสามารถ
เปิดรับนักศึกษา จ านวน ๑๒๐ คน ได้ในระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๕๕  โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาท/คน   

 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
๔.๔.๕  รายงานประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ ๒๕๕๔ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
น าเสนอที่ประชุม  ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้ งที่ ๒/๒๕๕๕  วัน
อังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เห็นชอบ “ร่างรายงานประจ าปี ๒๕๕๔” และในการนี้กองแผนงานได้ด าเนินการ
จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี ๒๕๕๔ แล้วเสร็จ โดยสรุปผลการด าเนินงานของปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และน าเสนอผลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญและผลการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี ๒๕๕๔ และให้
ข้อเสนอแนะการจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยในปีต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๔.๖  สรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุม ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๕  ระเบียบวาระท่ี ๔.๔.๑  การพิจารณาเกณฑ์การประเมินตนเองของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ ๗ ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี ๒๕๕๔ 
และการพิจารณาร่างแบบการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย  ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีมติ
เห็นชอบเกณฑ์การประเมินตนเองสภามหาวิทยาลัย แบบการประเมินตนเอง ทั้งนี้ ส าหรับแบบการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัย มอบให้ศาสตราจารย์ปิยะวัติ บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงและเมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จ  ให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ส่งให้คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเมินและสรุปรวบรวมน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  และบัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ด าเนินการจัดส่งแบบประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒๒ ชุด (ตามจ านวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ) และได้ตอบรับแบบ
ประเมิน ฯ จ านวน ๑๖ ชุด  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๒  โดยสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้ดังนี้  

 
    /๑. สภามหาวิทยาลัยกับการก าหนดนโยบาย… 



๒๓ 
 

๑. สภามหาวิทยาลัยกับการก าหนดนโยบาย 
- ประเด็นความชัดเจนในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย 

 หัวข้อที่ ๑.  การก าหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  นโยบาย และทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๔.๓๑ 

 หัวข้อที่ ๔.  การก าหนดนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย และ ข้อที่ ๖. การ
ก าหนดนโยบายด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๓.๕๖ 
 

๒.  สภามหาวิทยาลัยกับการก ากับดูแลและการประเมินผลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
และนโยบาย 

- ประเด็นด้านการก ากับดูแลและการประเมินผลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และ
นโยบาย 

หัวข้อที่ ๑.  การออกระเบียบข้อบังคับหรือการปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับที่
จ าเป็นและเอ้ือต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบาย  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๔.๑๓ 

หัวข้อที่ ๘.  การประเมินสถานการณ์การแข่งขันและความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบาย  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๓.๕๖ 
 

๓.  สภามหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
- ประเด็นการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
หัวข้อที่ ๑.  สภามหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พ่ึงของบุคลากรได้ทุกระดับ  ได้ค่า

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๔.๑๙ 
หัวข้อที่ ๔.  ภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามกรอบของธรร

มาภิบาล (โดยค านึงถึงหลักเหล่านี้) ได้แก่  (๑) หลักประสิทธิผล (๒) หลักประสิทธิภาพ (๓) หลักการตอบสนอง  (๔) 
หลักภาระรับผิดชอบ (๕) หลักความโปร่งใส (๖) หลักการมีส่วนร่วม (๗) หลักการกระจายอ านาจ (๘) หลักนิติธรรม 
(๙) หลักความเสมอภาค (๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามต ิ ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๓.๙๓ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   
 

๔.๔.๗  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผล 
การด าเนินงานของโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุม ตามท่ีการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๕ วันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม  ๒๕๕๕  ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๒ การประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  และที่ประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  มีมตมิอบให้ศาสตราจารย์ปิยะวัติ  บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอแนะและ 
ปรับแก้ไขเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเมิน
ต่อไป  บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการจัดส่งแบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภา 

/มหาวิทยาลัย… 



๒๔ 
 
มหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ให้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จ านวน  ๒๒ ชุด (ตามจ านวนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)  และได้ตอบ
รับแบบประเมินของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฯ จ านวน ๑๖ ชุด  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๒  โดยสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ดังนี้ 
 

๑. ด้านบริหารงานทั่วไป 
  หัวข้อที่ ๑.๕  การจัดท าเอกสารเพ่ือจ่ายค่าเดินทางไปราชการ  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

๔.๖๓ 
หัวข้อที่ ๑.๔  การประสานงานการบรรยายพิเศษอ่ืนๆ  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๔.๐๐ 

 

๒. ด้านการท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
หัวข้อที่ ๒.๑  ประสานงานการเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดส่งเอกสารการ

ประชุมล่วงหน้า  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ๔.๓๑ 
หัวข้อที่ ๒.๓  ความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๓.๐๐ 
 

๓. ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ 
หัวข้อที่ ๓.๑  การท าหน้าที่ประสานและติดตามการน านโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสภา

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย  ๓.๖๙ 
 

๔. ด้านพัฒนากิจการสภามหาวิทยาลัย 
หัวข้อที่ ๔.๒  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภามหาวิทยาลัย ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด ๓.๕๖ 
หัวข้อที่ ๔.๑  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

นโยบาย/มติของสภามหาวิทยาลัย  ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ๓.๓๘ 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มีต่อผลการด าเนินงานของโครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ า
ต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. .... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธานี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ี 

ประชุม  ด้วย การก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง  และค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
บริหาร  ด้วยเงินรายได้ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน  ดังนั้น คณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล (ก.บ.บ.)  จึงได้ก าหนดอัตราการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน  จากงบประมาณ
เงินรายได้ของหน่วยงาน  เพื่อถือปฏิบัติร่วมกันของมหาวิทยาลัย 

 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินประจ าต าแหน่งและเงินค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานจากเงินรายได้ พ.ศ. .... 
 

          /มติที่ประชุม… 



๒๕ 
 

มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
 
 ๕.๒    พิจารณายกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
นายตรีเนตร  สาระพงษ์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งส านักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  น าเสนอที่ประชุม  โดยที่ระเบียบหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ท าการยกร่าง
และมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี ๒๕๓๗  ซึ่งมีความไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากในขณะนั้นหอพัก
นักศึกษามีเพียงแค่ ๔ หลัง  ซึ่งเป็นหอพักสวัสดิการและไม่มีหอพักภายในของคณะต่างๆ แต่ในขณะที่ปัจจุบันมี
หอพักในระบบใหม่เกิดขึ้นมา คือหอพักใหม่ ๔ หลัง  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีภาระหนี้ที่จะต้องผ่อนจ่ายกับสถาบันการเงิน
ประกอบกับในสภาวการณ์ปัจจุบันมีหอพักภายใน  ในส่วนของคณะต่างๆ เกิดขึ้นมา เช่น หอพักของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  หอพักคณะเกษตรศาสตร์ เป็นต้น  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีระเบียบ
หอพักฉบับใหม่เพ่ือให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

โดยร่างระเบียบหอพักฉบับใหม่มีหลักการท่ีส าคัญดังนี้ 
(๑) ระเบียบหอพักฉบับเดียวแต่ใช้ได้ทั้งหอพักส่วนกลางและหอพักของคณะ  เพียงแต่

แบ่งภาระผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ กล่าวคือ ในส่วนของหอพักส่วนกลาง ส านักงานหอพักในส่วนกลางจะ
เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  ในส่วนของหอพักคณะให้คณะเจ้าของหอพักนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ 

(๒) การบริหารจัดการหอพักอยู่ภายใต้หลักความคล่องตัวปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  
แต่มหาวิทยาลัยสามารถควบคุมดูแลได้อย่างใกล้ชิด 

(๓) ในส่วนของการดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักมีระบบดูแลอย่างใกล้ชิด  มีหัวหน้า
ส านักงานหอพักเป็นผู้ดูแลภาพรวมของหอพักทุกหอพัก มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพักในแต่ละหอพักเป็นผู้ดูแล
นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักของตน  มีหัวหน้าและรองหัวหน้าหอพักซึ่งแต่งตั้งจากนักศึกษาที่พักอาศัยในแต่ละ
หอพัก  เป็นผู้ช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหอพัก  ในการช่วยสอดส่องดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยในแต่ละหอพัก
เพ่ือประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. .... 
  

มติที่ประชุม  มอบนายตรีเนตร  สาระพงษ์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โครงการจัดตั้งส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ศึกษาเปรียบเทียบระเบียบเกี่ยวกับการด าเนินงาน
หอพักของมหาวิทยาลัยอ่ืนเพิ่มเติม และปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ได้ให้ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖     วาระลับ 
                   ๖.๑   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕ (ลับ)  
  วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

   
     /๖.๒  ขอขยายระยะเวลา… 



๒๖ 
 

๖.๒  ขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีร้องทุกข์มหาวิทยาลัยไม่เพิ่มค่าจ้างและ 
       ไม่ต่อสัญญาจ้าง ประจ าปี ๒๕๕๔ ครึ่งปีหลัง  ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
๖.๓  ลงโทษปลดออกจากราชการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๓ ราย 

         กรณีลูกจ้างชั่วคราวทุจริตยักยอกเงินของมหาวิทยาลัย 
 ๖.๔  การช าระเงินค่าอาคารหอพักนักศึกษา ๔ หลัง 

 
ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ (ลับ) 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  ก าหนดในวันที่  ๒๘  เมษายน   

๒๕๕๕ 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๑๐ น. 
 

 
 
 
 
                              

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 

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

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

         ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 


