
๑ 

 
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔   
วันเสารท์ี่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ ห้องประชมุพันเอกอาทร  ชนเหน็ชอบ   ชั้น ๖  สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 
 

 

 
ผู้มาประชุม 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์กนก   วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี   วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคณุวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสมุณฑา   พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. นายสุทธินันท์   ปรัชญพฤทธิ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. นายโสภณ   สภุาพงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ศาสตราจารย์อมร   จันทรสมบูรณ ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ   ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  
๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

นายนิกร  วีสเพ็ญ 
๑๓. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหน่ง 

รองศาสตราจารย์สัมมนา   มลูสาร  
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์   วัฒนกูล 
๑๕. คณบดีคณะศิลปศาสตร์                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา   ซาฮีร ์
๑๖.   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 

รองศาสตราจารย์นายแพทยป่์วน  สุทธิพินจิธรรม 
๑๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์   เศรษฐบุปผา        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๘.   นายพิสทิธ์ิ   กอบบุญ                        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๑๙. นายชัช   วงศ์สิงห์                กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา                กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ 
๒๑. นางอรอนงค์   งามชัด                ผูช่้วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

       /ผู้ไม่มาประชุม ... 



๒ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  ศาสตราจารย์พิเศษยุวัฒน์  วุฒิเมธี                อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒.  รองศาสตราจารย์วินิช   พรมอารักษ์                  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา 
๓.  นางสาวนิโลบล    นาคพลังกูล                ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑.๑ การปรกึษาหารือการจัดการเรียนการสอนวิทยาเขตมุกดาหารระหว่าง 
         มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีกับจงัหวัดมุกดาหาร 

            ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนงานจังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตมุกดาหาร   โดยทางจังหวัดมุกดาหารยินดีที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าสาธารณูปโภค  และจะมีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจะดําเนินการจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวิทยาเขตมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติมหาราชาที่สมบูรณ์แบบ  และมีความจําเป็นที่จะต้องให้ทางรัฐบาล
สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ ทั้งนี้จะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการทํางานเพื่อนําเสนอข้อมูลตามเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

 

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีและจงัหวัด
มุกดาหารทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 

๑.๑.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุได้รบัจัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็ง 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ในปีงบประมาณ 

๒๕๕๔ ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการไทยเข้มแขง็เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พ้ืนฐาน จํานวนทั้งสิ้น ๓๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยจะต้องดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ และในปีถัดไปคาดว่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขจะเริ่มเปดิให้บริการแกป่ระชาชนทั่วไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 

 
      /๑.๒ เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ … 



๓ 

 
  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๒.๑ ประกาศมหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ี เรื่อง  คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์
          ด้านคณุธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
          ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยงานกิจการ
นักศึกษาได้จัดทําประกาศเรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓   ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของคณาจารย์ บุคลากร และผู้แทน
นักศึกษาแต่ละคณะ อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และดําเนินโครงการกิจกรรม  ประกาศนี้ใช้เป็น
หลักฐานในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ ๒.๘ ข้อ ๑ มีการกําหนด
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องผ่านสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและเห็นชอบด้วย เนื่องจากระยะเวลาเร่งด่วนเพื่อให้ทันการประเมิน จึงเลือกเพียง ๑ 
พฤติกรรม คือ “รู้จักกาลเทศะ” โดยเน้นพฤติกรรมบ่งชี้ “แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส เวลา สถานที่” 
 

ประเดน็เสนอที่ประชุมสภา 
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบและในโอกาสต่อไปขอให้มหาวิทยาลัยประกาศฯ 
ด้านจริยธรรม คุณธรรม และด้านอืน่ๆ ใหค้รอบคลุม 
  

๑.๒.๒  การรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตร 
    มหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณติศาสตรศึกษา  คณะวิทยาศาสตร ์
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอทีประชุมเพื่อทราบ  มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ รับทราบการรับนักศึกษา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์   
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา  ๒๔๔๓   ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธ์ิเข้ารับการศึกษา จํานวน  ๖  คน 

อนึ่ง  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในการประชุมครั้งที่   ๙/๒๕๕๓   เมื่อ 
วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๓  ได้เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ได้พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวเมื่อวันที่ 
๑๗   มีนาคม  ๒๕๕๔   หลักสูตรดังกล่าว มีอาจารย์ประจําหลักสูตร ๕ คน เมื่อพิจารณาสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา คือ ๑ : ๑.๒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกําหนด  

 

หลักการแนวคิด 
   ๑.๒.๑  คณะจะเปิดรับนักศึกษาได้  เมื่อหลกัสูตรผ่านการรับทราบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนการรับนกัศึกษา 
 

/๑.๒.๒  กรณหีลักสูตรใหม่ ... 



๔ 

 
๑.๒.๒  กรณีหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดรับนักศึกษา  หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนจํานวนหรือ

แผนการรับนักศึกษา ต้องดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การอนุมัติก่อนเปิดสมัครรับนักศึกษา  โดยคณะ
ต้องดําเนินการเสนอผ่านงานบริหารบัณฑิตศึกษา  เพื่อประสานงานหลักสูตรและกองแผนงาน เพื่อคํานวณสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อรับทราบ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม  
๒.๑    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ 
        วันเสารท์ี่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๔   
  
        มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ ๗ บรรทัดที่ ๒๒ แก้ไขจากเดิม ความแตกต่างระหว่างจุดอ่อน จุดด้อย 

ความสําเร็จของคณะ แก้เป็น ความแตกต่างระหว่างจุดแข็งและจุดที่ควรพิจารณา ความสําเร็จของคณะ 
  หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๑๑ แก้ไขจากเดิม อธิการบดีขอถอนเรื่อง แก้เป็น อธิการบดีขอ

ถอนเรื่องเนื่องจากอยู่ในอํานาจของกรรมการบริหารงานบุคคล     
  หน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่  ๑๐ แก้ไขจากเดิม คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แก้เป็น คณบดีคณะ

เภสัชศาสตร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี 
  หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๑๓-๑๔ แก้ไขจากเดิม  การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่าง

ร้ายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แก้เป็น การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หรือคณะกรรมการสอบสวนวินัยที่มิใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะ
แต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีหรือหน่วยงานอื่น  หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ รวมกันแล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน 

  หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๑๗ แก้ไขจากเดิม ๒. ให้พิจารณาเรื่องความผิดทางวินัย ได้แก่ 
ทางอาญา ทางเพ่ง และอื่นๆ กับผู้ที่เก่ียวข้อง แก้เป็น ๒. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการทางวินัย 

       บรรทัดที่ ๑๗ แก้ไขจากเดิม ให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว แก้เป็น 
ให้มีการสร้างความตระหนักเรื่องดังกล่าว 

        บรรทัดที่ ๒๐ แก้ไขจากเดิม ให้คณะบริหารศาสตร์ดําเนินการในประเด็น
ทั้งหมด ที่รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์เสนอ และสรุปรายงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็น
ระยะๆ ต่อไป แก้เป็น ให้ผู้บริหารหรือคณบดีคณะบริหารศาสตร์ดําเนินการในประเด็นทั้งหมดที่รักษาราชการ
แทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์เสนอ และสรุปรายงานเสนอต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยทุกไตรมาสหรือ
ทุก ๓ เดือน 

 

          /หนา้ที่ ๑๘ … 



๕ 

 
  หน้าที่ ๑๘ บรรทัดที่ ๗ แก้ไขจากเดิม ๕.๗ การแต่งตั้งประเมนิผลงานของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แก้เป็น การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

       บรรทัดที่ ๑๔-๒๑ แก้เป็น 
       ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี จึงเสนอรายชือ่คณะกรรมการดังกลา่ว ดังนี ้
๑. นางอรวรรณ   ชยางกูร    กรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสนพ์งศ ์ กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี  เลขานุการ 
๔. หัวหน้างานประกันคณุภาพ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มติที่ประชุม     อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมนิผลงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามที่เสนอ 

 หน้าที่ ๑๙ บรรทัดที่ ๑๖ แก้ไขจากเดิม มติสภามหาวิทยาลัย แก้เปน็ มติที่ประชุม 
    บรรทัดที่ ๒๑ แก้ไขจากเดิม ๒. เห็นชอบให้ฝ่ายตรวจสอบภายในศึกษา  

แก้เป็น ๒. เหน็ชอบให้มหาวิทยาลัยศึกษา 
 

ระเบยีบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

  

ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอืน่ๆ 

๔.๑.๒.๑ การจัดต้ังส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามมติที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที ่๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๓  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมมีติ
อนุมัติในหลักการให้หน่วยงานที่ดําเนินงานจากเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วน
งานภายใน ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  และวิทยาเขตมุกดาหาร ให้ดําเนินการให้สอดคล้องตาม
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดต้ังส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ สําหรับการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ที่
ดําเนินงานจากเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาโดยให้พิจารณาความพร้อมความเหมาะสมของส่วนงานภายในที่จะ
จัดต้ังให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้ง ๑๑ ประเด็น คือ เหตุผลความจําเป็น พันธกิจ วัตถุประสงค์ การจัดองค์กร 
ระบบการบริหารงานบุคคล เป้าหมายผลผลิต การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินงาน แหล่งที่มาของ
รายได้ ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน การกํากับตรวจสอบ แผนการดําเนินงาน นั้น  
   บัดนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินการตามมติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม จึงนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

/ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา … 



๖ 

 
ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 

   พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดต้ังส่วนงานภายในที่ดําเนินงานจากเงินรายได้ของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

        ที่ประชุมได้มีการอภิปรายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างหลากหลาย 
จากข้อมูลที่ได้รับจากกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ว่า งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยนั้น จะจัดสรร
ตามผลผลิตมิได้ขึ้นกับจํานวนส่วนงานภายในแต่อย่างใด ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนํา
กลับไปดําเนินการเพิ่มเติมโดยฝ่ายแผนฯ ทําหน้าที่วิเคราะห์ความครบถ้วน ตามคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัย ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) ความครบถ้วนของข้อกําหนด ๑๑ รายการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒) 
รายละเอียด ความสอดคล้อง และ ความชัดเจนของข้อมูล และ รูปแบบที่นําเสนอ (๓) ประเด็นพิเศษเฉพาะกรณี 
เช่น กรณีของส่วนงานที่การดําเนินงานโดยทั่วไปต้องมีความชัดเจนว่าการพึ่งตนเองด้านรายได้ คือ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ควรระบุการจัดต้ังให้ชัดเจนว่าได้ดําเนินการก่อนที่มตินี้จะประกาศใช้  รวมทั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ 
ซึ่งมีการตรวจสอบของสภาวิชาชีพอย่างเข้มข้นเป็นประจํา และส่วนงานใดที่จัดทํารายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง   
 

 มติที่ประชุม   ให้มหาวิทยาลัยนําไปปรบัปุรงตามข้อเสนอแนะ  และนาํเข้าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย  ในการประชมุครั้งต่อไป   
 

๔.๑.๒.๒  วิธกีารคัดเลือกบคุคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
             ระดับปริญญาตร ี ประจาํปีการศึกษา ๒๕๕๕   

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้การดําเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ใคร่ขอเสนอวิธีการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับปริญญาตรี  ประจาํปี
การศึกษา ๒๕๕๕  จํานวน ๒ วิธี  ได้แก่  วิธีรับผ่านส่วนกลาง (Admissions) และวิธีรับตรง ดังนี้  

๑. วิธีการรับผ่านส่วนกลาง  การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกจาก
องค์ประกอบที่ ทปอ. กําหนด  โดยกําหนดสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๐ 

   ๒.  วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย 
กําหนดแบ่งเป็น  ๒ วิธี  ได้แก่ วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตามโควตา โดยกําหนดสัดส่วนจํานวนรับประมาณ  
ร้อยละ ๖๐  
               ๑.๒.๑ วิธีรับตรงตามพื้นที่ เป็นวิธีการรับที่มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย  
                ๑.๒.๒  วิธีรับตรงตามโควตา เป็นวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณข์องคณะมหาวิทยาลัย และ
ประเทศ  โดยแบ่งกลุ่มประเภทการรับตรงตามโควตาออกเป็น  ๔ กลุ่ม ได้แก่  
               (๑) กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ได้แก่ ทุนช้างเผือก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ 
โอลิมปิกวิชาการ กีฬาและศลิปวัฒนธรรม 
 

           /(๒) กลุ่มความร่วมมือ … 



๗ 

 
                        (๒) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ เรียนล่วงหน้า  
ทุนชายแดนใต้ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท  
               (๓) กลุ่มส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะ  ได้แก่ โควตารักษ์ เกษตร โควตา
นักเรียนเรียนดีมีภาวะความเป็นผู้นํา บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  
              (๔) กลุ่มส่งเสริมคนดีมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ โควตาทุนเรียนดี
ชนบท และโควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
   จํานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕  จะเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
   ๑. พิจารณาวิธีการรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
   ๒. พิจารณาวิธีรับที่เสนอเพิ่มในกลุ่มที่ ๔ กลุ่มส่งเสริมคนดีมีจิตสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม 
จํานวน ๒ วิธี ได้แก่ โควตาทุนเรียนดีชนบท  และโควตานักเรียนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม  
   ๓. พิจารณาจํานวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา ๒๕๕๕  
 

มติที่ประชุม  โดยมีข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในเรื่องต่อไปนี้  
๑. สัดส่วนของนักศึกษาต่อจํานวนอาจารย์ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด  

เพราะเรื่องนี้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพบัณฑิตที่สําคัญ หากสาขาใดสัดส่วนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด คณะ
จะต้องเสนอแนวทางการแก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดก่อนและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

๒. การรับนักศึกษาด้วยวัตถุประสงค์พิเศษที่ส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรม และ 
ความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะที่จะจัดสรรให้รับทุนจําเป็นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์และเน้นการทํางานเชิงรุก
มากขึ้น   เพื่อให้ได้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งต้องมีการติดตามผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีดําเนินการมาก่อน 
 

๔.๑.๒.๓ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า 
   ส่วนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
   การปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน 

       อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  วาระที่ ๕.๖ เรื่องแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของ อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ได้มอบหมายให้อธิการบดีไปดําเนินการจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขตและวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
ขั้นตอน ในการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้จัดทําเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยนั้น   
           /มหาวิทยาลัย … 



๘ 

 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหัวหน้าส่วนงานเสร็จเรียบร้อย และได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดตาม “ร่างประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ที่แนบ
มาพร้อมนี้ 
 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏบัิติงานของ

หัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
๒. พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ตาม

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

(ก) อธิการบดีเป็นประธานคณะกรรมการ   
(ข) กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ คนซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ตํ่ากว่าระดับคณบดีหรือเทียบเท่า 
(ค) เลขานุการซึ่งแต่งต้ังจากรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี   

     ทั้งนี้ขอใหท้ีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งต้ังกรรมการตามขอ้ (ข) และเสนอ
แต่งต้ัง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ ธานี) เป็นเลขานุการ ตามข้อ (ค)  

๓. เนื่องจากหัวหน้าส่วนงานที่ได้ปฏิบัติงานมาครบระยะเวลา ๒ ปี และยงัไม่ได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีจํานวน ๕ ราย คือ 

๑) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๓ ปี ๑ เดือน) 
๒) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๓ ปี ๑ เดือน) 
๓) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

  (ระยะเวลาปฏิบัติงาน  ๒ ปี  ๖ เดือน) 
๔) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๒ ปี ๒ เดือน) 
๕) คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๒ ปี ๑ เดือน) 

   ดังนั้นจึงใคร่ขอให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง ตามข้อ ๒ เป็นคณะกรรมการประเมินหัวหน้าส่วนงานทั้ง ๕ ราย 

 
มติที่ประชุม  
๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏบิัติงานของหวัหน้า 

ส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะใหเ้พิ่มองคป์ระกอบในการประเมิน  รูปแบบประกาศ   
และการปรับขอ้ความให้ถูกต้อง  
 
 

          /๒. แต่งตั้ง … 



๙ 

 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  ตาม 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้า 
ส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กําหนดให้มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน ประกอบด้วย 

  ๒.๑  อธิการบดี     ประธานคณะกรรมการ 
  ๒.๒  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ   กรรมการ 
  ๒.๓  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เลขานุการ 

๓. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกแยกตามกลุ่มสาขาวิชาทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาละ ๑ ท่าน ให้สอดคล้องกับภาระงาน
การประเมินหัวหน้าส่วนงานจํานวน ๕ คณะ   
 

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
๔.๒.๑ ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย์ พ.ศ. ๒๕๔๐  และแก้ไข ฉบับที่ 
๒ ข้อ ๖ ความว่า “ให้มีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย์ คณะหนึ่งประกอบด้วย.......... 
   ข้อ ๖.๖ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งต้ังโดยสภามหาวิทยาลัย จํานวน ไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 
ดังนั้น เพื่อให้สํานักวิทยบริการ มีการจัดระเบียบบริหารงานที่ถูกต้องตามข้อบังคับ ดังกล่าว จึงขอเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๓ รายชื่อ ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์ยุพิน  เตชะมณี 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรณี  ศิริโชติ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก ธีระภูธร  

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๒.๒ พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธานี 

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจาณา ด้วยวาระการดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์  จะครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
                        ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕(๑) กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ และวรรคสามกําหนดให้ประธานและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสอง
ปี ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

     /จึงเสนอ ... 



๑๐ 

 
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งต้ังประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา    

   จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม แต่งตั้งศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๔.๒.๓ การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา     
 ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๑) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยงานทะเบียน ฯ  กอง
บริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน ๒ คน  โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

๑.  คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน ๑  คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  - สาขาวิชา  พืชไร่    จํานวน  ๑  คน 

    ๒.  คณะศิลปศาสตร์   จํานวน ๑ คน จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  - สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จํานวน  ๑  คน 

โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการ
บริหาร-มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  วันอังคารที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔  
ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
จึงนําเรียนเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๔ การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
     ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาสรุปเรื่อง     ด้วยงาน
ทะเบียน ฯ  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๓  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๘ คน  โดยจําแนกตามคณะได้
ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน  ๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   - สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรต่อเนื่อง) จํานวน  ๔  คน 
 
                /๒. คณะบริหารศาสตร์ … 



๑๑ 

 
  ๒. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน  ๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

   - สาขาวิชา  การบัญชี(หลักสูตรต่อเนื่อง)   จํานวน  ๔  คน 
โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และ

คณะกรรมการบริหาร-มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๔ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อม 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
จึงนําเรียนเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
การพิจารณาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จํานวน  ๘ คน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๕ การเสนอรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา   
     ๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๑) 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมพิจารณาด้วยงานทะเบียน ฯ  กอง
บริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๓ มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน ๑๕๗ คน   โดยจําแนกตามคณะได้ดังนี้ 

  ๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน ๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  - สาขาวิชา  จุลชีววิทยา   จํานวน   ๒ คน 
  - สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน   ๑ คน 

- สาขาวิชา  ฟิสิกส์   จํานวน   ๒ คน 
    ๒. คณะเกษตรศาสตร์   จํานวน ๑๑ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

- สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร  จํานวน   ๑ คน 
- สาขาวิชา  ประมง   จํานวน   ๒ คน 
- สาขาวิชา  พืชไร่   จํานวน   ๒ คน 
- สาขาวิชา  สัตวศาสตร์     จํานวน   ๖ คน 

    ๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์   จํานวน ๖๕ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จํานวน ๑๒ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล  จํานวน   ๔ คน 

    - สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า  จํานวน   ๔ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    จํานวน   ๓ คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน ๔๒ คน 

    ๔. คณะศิลปศาสตร์   จํานวน ๓๔ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การท่องเที่ยว   จํานวน   ๗ คน 
 

       /- สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม … 



๑๒ 

 
- สาขาวิชา  การพัฒนาสังคม  จํานวน   ๔ คน 
- สาขาวิชา  ประวัติศาสตร์   จํานวน   ๒ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาจีน    จํานวน   ๑ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น   จํานวน   ๑ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาไทยและการสื่อสาร  จํานวน  ๑๔ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาและวรรณคดีเวียดนาม จํานวน    ๒ คน 
- สาขาวิชา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน    ๓ คน 

    ๕. คณะบริหารศาสตร์   จํานวน ๓๘ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การเงินการธนาคาร  จํานวน    ๒ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการการตลาด  จํานวน    ๙ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการทั่วไป    จํานวน    ๒ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจบริการ  จํานวน    ๔ คน 
- สาขาวิชา  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จํานวน  ๑๒ คน 
- สาขาวิชา  การบัญชี     จํานวน    ๕ คน 
- สาขาวิชา  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  จํานวน    ๔ คน 

    ๖. คณะนิติศาสตร์   จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  นิติศาสตร์     จํานวน    ๒ คน 

    ๗. คณะรัฐศาสตร์   จํานวน ๒ คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  

    วิชาเอก การบริหารองค์การ  จํานวน    ๒ คน 
โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว โดยคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ตาม
รายชื่อที่แนบมาพร้อม 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
จึงนําเรียนเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

เอกสารประกอบการประชุม 
การพิจารณาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  ๑๕๗  คน 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๒.๖ ขออนุมัติในการสาํเรจ็การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่  
 ๒/๒๕๕๓  (ครั้งที่ ๔)  

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ   กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ 
                   /บัณฑิตศึกษา … 



๑๓ 

 
บัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๔) มีผูท้ีผ่่านเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน  ๑๑ คน  โดยคณะ
ต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา   และผ่านมติประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะได้
พิจารณารับรองผลการเรียนและวันสําเร็จการศึกษาแล้ว       ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๕  เมษายน  ๒๕๕๔  ดังนี้ 
    ระดับปริญญาโท  จํานวน  ๙  คน 

๑. คณะวิทยาศาสตร์   จํานวน  ๑  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
          - สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน  ๑ คน  

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์   จํานวน  ๕  คน  จาํแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    - สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จํานวน  ๔  คน 
    - สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ  จํานวน  ๑  คน 

๓. คณะรัฐศาสตร ์   จํานวน  ๓  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     - สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์   จํานวน  ๓   คน 

ระดับปริญญาเอก  จํานวน  ๒  คน 
๑. คณะวิทยาศาสตร์     จํานวน   ๑   คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    - สาขาวิชา  ฟิสิกส ์    จํานวน  ๑   คน 
๒. คณะรัฐศาสตร์    จํานวน  ๑   คน  จําแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    - สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์  จํานวน  ๑   คน 
 

หลักการแนวคิด 
    ๑.๒.๑  การสําเร็จการศึกษา 

(๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙  การสําเร็จการศึกษา  ข้อ ๔๓   นกัศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อบังคับกําหนด และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด 

(๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อ
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยวันที่สําเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจํา
คณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 

 
ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
๑. การขออนุมัติในการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๕๓  

(ครั้งที่ ๔)  จํานวน ๑๑ คน  (จําแนกเป็นระดับปริญญาโท  ๙ คน  และระดับปริญญาเอก  ๒  คน) 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 

            /๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา … 

 



๑๔ 

 
  ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

๔.๓.๑ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา 
 เกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์                 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาคณะเกษตรศาสตร์ เสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่  ๑๘  มนีาคม  ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยวิทยาการในลักษณะเฉพาะ
ทางของเชิงบูรณาการ เพื่อสอดรับกับการนโยบาย ASEAN Economic Community ปรับหลักสูตรให้ทันสมัย
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามปรัชญามหาวิทยาลัย ปรัชญาของคณะ ซึ่งมุ่ง
เสริมสร้างทุนปัญญา ตลอดจนให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตร
อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้คุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ต่อสังคม  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระในการปรับปรุงแก้ไข คือ เพิ่มจํานวนวิชาเอก เป็น ๖ 
วิชาเอกคือ พืชไร่  พืชสวน สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การประมง เกษตรผสมผสาน และวิทยาการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปรับปรุงโครงสร้าง จํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ 
ปรับปรุงรหัสวิชา ช่ือวิชา คําอธิบายรายวิชา จัดกุล่มรายวิชา เพื่อให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐาน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ใน
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับนักศึกษาใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๔๘  การลงทะเบียนเรียนการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลฯ  พ.ศ. ๒๕๕๐ สถานที่จัดการเรียนการสอนอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แผนการ
ศึกษามี แผน ก แบบ ก๑ และ ก๒  จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ๓๖ หน่วยกิต  มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละวิชาเอก จํานวนทั้งสิ้น ๑๘ คน  จํานวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี/วิชาเอก  ค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  ๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี  

ในการนี้  จึงขอเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัด  คณะเกษตรศาสตร์ 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔   

เป็นต้นไป   
                    /มติที่ประชุม ...        



๑๕ 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติ 

         

๔.๓.๒ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์   
  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๔  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ เสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ๒๕๕๔   ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๑๘  
มีนาคม  ๒๕๕๔  วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร โดยแยกเป็น ๔ วิชาเอก 
คือ พืชไร่  พืชสวน สัตวศาสตร์  วิทยาศาสตร์การประมง   ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา คําอธิบายรายวิชา ให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  และพัฒนาบุคลากรด้าน
วิทยาศาสตร์เกษตร ให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยวิทยาการในลักษณะเฉพาะทาง
ของเชิงบูรณาการ เพื่อสอดรับกับการนโยบาย ASEAN Economic Community  ปรับหลักสูตรให้ทันสมัยมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามปรัชญามหาวิทยาลัย ปรัชญาของคณะ ซึ่งมุ่งเสริมสร้างทุน
ปัญญา ตลอดจนให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน อีก
ทั้งยังได้คุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ต่อสังคม  งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือ
ปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
กําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เริ่มรับ
นักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาสําหรับแบบ ๑.๑ และ ๑.๒ ไม่เกิน ๕ 
ปีการศึกษา แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๔๘   การ
ลงทะเบียนเรียนการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลฯ  พ.ศ. ๒๕๕๐ สถานที่
จัดการเรียนการสอนอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ 
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ จํานวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 
๗๒ หน่วยกิต มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรแต่ละวิชาเอก จํานวนทั้งสิ้น ๑๒ คน จํานวนรับ
นักศึกษา ๑๐ คน/ปี/วิชาเอก ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี  

ในการนี้  จึงขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ 

 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
    ๑.  อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  

     พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ๒.  ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔   
                          เป็นต้นไป  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  /๔.๓.๓  การขออนุมัติ … 



๑๖ 

 
๔.๓.๓ การขออนุมัติปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)  
 หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๐                       

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘  
มีนาคม  ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ  การปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตรนี้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ เมื่อ
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๐ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐ 
มีนาคม  ๒๕๕๒ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนเสาร์-อาทิตย์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ๒ ปี เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๐ จํานวน ๓๖ คน ปี ๒๕๕๑ จํานวน ๓๑ คน รวมจํานวนทั้งสิ้น ๖๖ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร ๑ คน 
การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑ วันที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๑  
มีมติให้ยุติการรับผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ซึ่ง
คณะได้ขออนุมัติชะลอการรับนักศึกษาแล้วต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ เรียบร้อยแล้ว 
   ในการนี้ จึงขอเสนอปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
   ๑. อนุมัติปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่   
       พ.ศ. ๒๕๕๐  
   ๒. ปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๔ การขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและ 
  การสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาคณะศิลปศาสตร์ เสนอขอ
ปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓  ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๖ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติอนุมัติการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งหลักสูตรนี้สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการ
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ การขอปิดหลักสูตรเนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาตํ่า
กว่าแผนการรับนักศึกษา ไม่ได้เปิดรับนักศึกษาเป็นระยะเวลา ๓ ปีการศึกษาติดต่อกัน  ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒  ข้อ ๓.๑ – ๓.๓  หลักสูตรนี้มีจํานวน
นักศึกษาค้างในระบบ ๙ คน (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๔ ) คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปี  ๒๕๕๕  จํานวน 
๙ คน และในอนาคตจะเปิดเป็นวิชาเอกในหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง 
 

/ในการนี้ … 



๑๗ 

 
            ในการนี้  จึงเสนอขออนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและ
การสื่อสารหลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแล้วในการปิดหลักสูตรต่างๆ เมื่อ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปิดหลักสูตรแล้วต้องแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบต่อไป ภายใน 
๓๐ วัน 
 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
     ๑.   เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร   
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
๔.๔.๑ แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณา  มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน  ๒๕๕๔ เห็นชอบให้นําเสนอแผนการรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  เนื่องจากมี
หลักสูตรเปิดใหม่  บางหลักสูตรขอรับนักศึกษาเพิ่ม  และบางหลักสูตรขอปรับลดจํานวนการรับนักศึกษา  ด้วย
เหตุผลเพื่อให้สอดคล้องกับความพร้อมของคณะ/หลักสูตร และสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาตามที่เกณฑ์มาตรฐาน
กําหนด   ดังนั้น เห็นควรนําแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔  ที่คณะปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมถึงหลักสูตร
ที่ขอเปิดใหม่  เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม   

หลักการแนวคิด 
   ๑.๒.๑  คณะจะเปิดรับนักศึกษาได้  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเห็นชอบแผนการรับ
นักศึกษา 

๑.๒.๒  กรณีหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดรับนักศึกษา  หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนจํานวนหรือ
แผนการรับนักศึกษา ต้องดําเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้การอนุมัติก่อนเปิดสมัครรับนักศึกษา  โดยคณะ
ต้องดําเนินการเสนอผ่านงานบริหารบัณฑิตศึกษา  เพื่อประสานงานหลักสูตรและกองแผนงาน เพื่อคํานวณสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

  

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ที่คณะขอปรับเพื่อให้

สอดคล้องกับปัจจุบันและความพร้อมของหลักสูตร 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  พร้อมมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่จะเปิดในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้สอดคล้องตามมติสภามหาวิทยาลัย  

 
 
 
 

          /๔.๔.๒  ขอแก้ไข …   



๑๘ 

 
๔.๔.๒  ขอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ 
 สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของ 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้อนุมัติการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ สกอ. พิจารณารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓  และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาโฮมีโอ
พาธีย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ 
ทั้งสองหลักสูตรยังไม่มีช่ือปริญญาในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ การเสนอ
ขอแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฯ นี้ ได้เสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๕๔  

หลักการแนวคิด 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๔ ก  วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ
แล้ว  และตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการและแนวทางการนําเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา กรณีจัดทําหลักสูตรใหม่ที่มีช่ือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว ให้มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและนําไปใช้ในการจัดทําร่างพระราชกฤษฎีกา  
   งานพัฒนาหลักสูตร ได้ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดการให้ประกาศนียบัตร
บัณฑิตการกําหนดอักษรย่อ  จึงขอยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขอเพิ่มเติมแก้ไขพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

๑. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต มีช่ือปริญญา
ถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้ว จึงเห็นสมควร
จัดทําแก้ไขเพิ่มช่ือปริญญาในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย   เพื่อมิให้วันบังคับใช้ย้อนหลังบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร    

๒. การจัดทําพระราชกฤษฎีว่าด้วยช่ือปริญญา ฯ จะกําหนดชื่อปริญญาตามรูปแบบ
ประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดชื่อของกระทรวงศึกษา โดยจะจัดทําไว้ ๓ ระดับ แม้จะไม่มีการเปิดหลักสูตร ระดับ
ปริญญาโท – เอก เพื่อใช้สําหรับการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ ของมหาวิทยาลัย แต่หากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรที่มีช่ือแตกต่างไปจากที่กําหนด จึงจะสามารถขอเพิ่มเติมแก้ไขได้ รวมทั้งการใช้ช่ือปริญญาสามารถใช้ร่วม
หลายคณะ และไม่ต้องเสนอชื่อปริญญาใหม่ เช่น วิทยาศาสตรบัณฑิต  (คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทย์ฯ ใช้ร่วมกัน ) หรือ ศิลปศาสตรบัณฑิต (คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ ใช้ร่วมกัน)  

๓. ประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นการศึกษาหลังปริญญาตรี แต่ไม่เทียบเท่าปริญญาโท ก.พ.
ได้กําหนดคุณวุฒิและอัตราเงินเดือน และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 

 

      /บัณฑิตศกึษา … 



๑๙ 

 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งกําหนดชื่อประกาศนียบัตร และกําหนดโครงสร้างหลักสูตร และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ . ๒๕๓๓  มาตรา ๔๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดได้ ดังนี้  

(๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาแล้วและมาตรา ๔๙ มหาวิทยาลัยอาจกําหนดให้มีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเป็น 
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร อนุปริญญา......การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท 
และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มี
มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้กําหนด ประกาศนียบัตรบัณฑิต ไว้ในพระราชกฤษฎีกา มีการจัดทําครุย ประจําตําแหน่ง 
เข็มวิทยฐานะ ในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓  คณะเภสัชศาสตร์ ได้เสนอขอจัดทําครุย
วิทยฐานะ งานพัฒนาหลักสูตรได้เสนอที่ประชุมผู้บริหารแต่คณะได้ขอถอนเรื่อง  จึงไม่มีการดําเนินการจัดทําครุย
และเข็มวิทยฐานะ คงเหลือการจัดทําช่ือประกาศนียบัตรบัณฑิตในพระราชกฤษฎีกาเพ่ือการรับรองคุณวุฒิ และ
อัตราเงินเดือน 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา  
   ๑.  ขอเพิ่มเติมแก้ไข พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ     เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาํตําแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ...) พ.ศ. 
…. โดยเพิ่มช่ือสาขาและต้องเรียงตามลําดับตัวอักษร ในมาตรา ๓ ได้แก่ สาขาพยาบาลศาสตร์แทรกเป็นลําดับที่ ๕ 
และประกาศนยีบัตรบัณฑิต ในลําดับที่ ๑๕ การแก้ไขนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมช่ือปริญญา โดยคงชื่อปริญญาเดิมที่
ผ่านการดําเนินการแล้วไว้ และเพิ่มช่ือสาขาใหม่เรียงตามลําดับอักษร รวมสาขาที่จะประกาศในร่างพระราชกฤษฎีกา
ฉบับใหม่นี ้จํานวนทั้งสิ้น ๑๕ สาขา   

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๔.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  กับ The Florida State University สหรัฐอเมริกา 

    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  นําเสนอที่ประชุมพิจาณา ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบร่างบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วิทยาเขตมุกดาหาร) กับ The Florida State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให้แก้ไขในหน้าที่ ๑ บรรทัดที่ ๓ จากเดิม Ubon Ratchathani University, 
Mukdahan Campus เป็น Ubon Ratchathani University และมีมติเห็นควรให้เสนอวาระเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปนั้น 

ในการนี้ งานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ ฉบับที่ปรับแก้จากมติที่ประชุมฯ (ปรากฏดัง
เอกสารประกอบการประชุม)  
 

 
      /ประเดน็ที่เสนอเพื่อพิจารณา … 

 



๒๐ 

 
ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ  ส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึ้นทาง The Florida State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา เปน็ผู้รบัผิดชอบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ 
                   ๕.๑   แต่งตั้งรักษาราชการแทนผูช้่วยอธิการบดฝี่ายต่าง ๆ 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ด้วยมหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดี  จํานวน ๓  ตําแหน่ง
ดังนี้  

๑) แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา  เจนศิริศกัด์ิ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม  ต้ังแต่วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๒)   แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักด์ิ  แก้วกุลชัย  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ใหดํ้ารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

๓)   แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ  สินธุเชาวน์  ข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้ดํารงตําแหน่งรักษาราชการแทนผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๔  ถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ 
 

 ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อทราบ 
       จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 ๕.๒ แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
                              อธิการบดี นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  เนื่องด้วยวาระการดํารงตําแหน่งรักษาราชการ
แทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์ของนายประวิทย์  อนันตวราศิลป์  ครบกําหนดในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๔  
ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์  เพื่อทําหน้าที่สรรหาผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดีคณะ
บริหารศาสตร์  ดังนั้น    เพื่อให้การบริหารราชการของคณะบริหารศาสตร์   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มหาวิทยาลัยจึงแต่งต้ังให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร์   
ต้ังแต่วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ถึงจนกว่าการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์จะแล้วเสร็จ 

 

/ประเด็นที่เสนอเพื่อทราบ … 



๒๑ 

 
ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อทราบ 

   จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๓  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ปีการศกึษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘    
       รองอธิการบดีแผนและพัฒนา นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะ

เภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์มีความประสงค์ที่จะขอปรับแผนจํานวนการรับนักศึกษา และ
ปรับเพิ่มสาขาวิชาที่จะทําการรับนักศึกษาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ ดังนี้ 
       

สรุปแผนการรบันักศึกษาประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 

คณะ/สาขาวชิา 
แผนการรับปกีารศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ใหม่) 

เดิม ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ระดับปริญญาตรี       

๑. คณะเภสัชศาสตร์       

- สาขาการเภสัชศาสตร์ ๙๖ ๙๖ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

ภาคปกติ ๙๖ ๙๖ ๙๖ ๙๖ ๙๖ ๙๖ 

ภาคพิเศษ ๐ ๐ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ 

๒. คณะวทิยาศาสตร์       

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

ภาคปกติ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ภาคสมทบ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- สาขาวิชาเคม ี ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

- สาขาวิชาจุลชวีวิทยา ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

- ปรับสาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิชาเอก
สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม เป็น สาขาวิชาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดล้อม 

๐ ๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

- ปรับสาขาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิชาเอกอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย เป็นสาขาวิชาอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย 

๐ ๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

- สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม(สาขาใหม)่ ๐ ๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

- สาขาวิชาชีววทิยา(สาขาใหม)่ ๐ ๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 

- สาขาวิชาคณติศาสตร์(สาขาใหม่) ๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 



๒๒ 

 

คณะ/สาขาวชิา 
แผนการรับปกีารศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ใหม่) 

เดิม ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๓. คณะศิลปศาสตร์       

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว ๖๕ ๖๕ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

- สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ๖๐ ๖๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 

- สาขาวิชาประวัติศาสตร ์ ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

- สาขาวิชาญี่ปุน่และการสื่อสาร ๖๕ ๖๕ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 

- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (สาขา
ใหม่) 

๐ ๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- สาขาวิชาศิลปการแสดง ยุบหลักสูตร 

- สาขาวิชาภาษาเวียดนามและวรรณคดีส่ือสาร ยุบหลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร       

คณะเภสัชศาสตร์       

- สาขาโฮมีโอพาธีร ์ ๕๐ ๕๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ระดับปริญญาโท       

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์       

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๒๕ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๒๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๑๕ ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ ๒๘ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี ๑๐ ชะลอการรับนกัศึกษา 

๒. คณะเภสัชศาสตร์       

- สาขาการบริหารบรกิารสุขภาพ ๒๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

- สาขาเภสัชกรรมคลีนิกและการบริหาร ๑๐ ชะลอการรับนกัศึกษา 

๓. คณะวทิยาศาสตร์       

- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

- สาขาวิชาเคม ี ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

ระดับปริญญาเอก       

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์       

- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๓ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 



๒๓ 

 

คณะ/สาขาวชิา 
แผนการรับปกีารศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ (ใหม่) 

เดิม ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี ๕ ชะลอการรับนกัศึกษา 

๒. คณะเภสัชศาสตร์       

- สาขาเภสัชศาสตร ์ ๕ ๕ ๓ ๓ ๓ ๓ 

- สาขาวิชาเคม ี ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

- สาขาวิชาคณติศาสตร ์ ๕ ชะลอการรับนกัศึกษา 
 

หมายเหตุ  เนือ่งจากการปรบัแผนจาํนวนรับนักศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นอยู่กับ 
              กระทรวงสาธารณสขุ 

    

    จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ 
 

   ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา  
พิจารณาการอนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะวิชาต่างๆ ประจําปีการศึกษา   

๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ  โดยให้กองแผนงานตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกต้อง  และควรมีการ 
วิเคราะห์ภาระงานของคณะที่เก่ียวข้องกบัการเรียนการสอนในวิชาศกึษาทั่วไปประกอบด้วย 
 
  ๕.๔  การซื้อคนืหอพักทั้งโครงการของ บรษิัทกําจรกิจก่อสร้าง จาํกัด 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมทราบ เนื่องจากบริษัทกําจรกิจ
ก่อสร้าง จํากัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามสัญญาที่อ้างถึง 
ดังเอกสารในระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด เสนอให้มหาวิทยาลัยซื้อคืน
หอพักทั้งโครงการในวงเงิน  ๒๖๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งขณะนี้บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด ได้แจ้งต่อมหาวิทยาลัย
ถึงนโยบายของบริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด เกี่ยวกับสิทธิที่มีในสัญญาที่อ้างถึง ๑ ว่าที่ประชุมของบริษัทฯ ได้มีมติ
ให้เสนอขายสิทธิการรับเงินตามสัญญาให้แก่ผู้ที่สนใจจะลงทุนและถือครองสิทธิดังกล่าวแทนบริษัทฯ เพราะการ
ดําเนินการตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ อาจมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยหากต้องการซื้อคืนหอพักทั้งโครงการใน
ภายหลัง ในการต้องประสานกับผู้ลงทุนรายใหม่ ซึ่งบริษัทฯ อาจไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้  ทั้งนี้ทาง
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือสอบถามไปยังสํานักงานอัยการสูงสุด ตามคําแนะนําของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยได้ต้ังประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑.   การทําสัญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 
๒. สัญญาดังกล่าวมีลักษณะที่เสยีเปรียบเอกชนหรือตีความสัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชนหรือไม่ 
๓.  บริษัทกําจรกิจก่อสร้าง จํากัด สามารถขายสิทธิการรับเงินตามสัญญาเลขที ่ มอบ.๐๑/๒๕๔๘ 

ให้แก่เอกชนโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้หรือไม่ 
               /๔. ในกรณี … 



๒๔ 

 
๔.  ในกรณีที่สัญญาดังกล่าวเป็นการทําสัญญาหรือบริหารสัญญาเสียเปรียบเอกชนหรือตีความ

สัญญาเอื้อประโยชน์แก่เอกชนทําให้ราชการได้รับความเสียหาย ตามแนวหนังสือที่ ๐๕๐๖/ว๒๒ ลงวันที่ ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยควรจะดําเนินการอย่างไร 
 
   มติที่ประชุม ทราบและเห็นควรให้มหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
หลังจากที่ได้รบัหนังสือตอบรับจากสาํนักงานอัยการสูงสดุตามหัวข้อ ๔ ประเด็นข้างต้น ต่อไป 
  

  ๕.๕  การจัดหาประโยชน์จากที่ราชพสัด ุ
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เสนอที่ประชุมทราบ สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ได้แจ้งเวียนข้อหารือกฤษฎีกา กรณีมหาวิทยาลัยมหิดลหารอืเรื่องการจัดหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่
มหาวิทยาลัยปกครองดูแล ซึง่กรณีดังกล่าวเป็นการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยโดยทําสัญญาเช่าระยะ
ยาวตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถทําได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑท์ี่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ (พรบ.) ทีร่าชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
ความเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยอุบลราชธนี ก็สามารถจัดหา
ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครองดูแลได้ ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในมาตรา ๑๐ โดย
เทียบเคียงข้อหารือของกฤษฎีกาดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๕.๖  การกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศกึษา  คณะพยาบาลศาสตร ์
         อธิการบดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมเพื่ออนุมัติ ตามท่ีคณะพยาบาล-
ศาสตร์ ได้นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๓ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ในระเบยีบวาระที่ ๖.๗  เพื่อพิจารณากําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาล-
ศาสตร์ (เอกสารประกอบการประชุม)  โดยที่ประชุมฯ ได้มีมีติให้นําเสนอระเบียบวาระนี้เพื่อพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป นั้น 
 

ประเดน็ทีเ่สนอเพื่อพิจารณา 
   จึง เรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมั ติการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเดิม โดยเริ่มต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  
 

   มติที่ประชุม   ที่ประชุมเหน็ชอบให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมปี  ๒๕๕๔  ได้ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องกําหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓  และ
ให้ใชเ้พียงปีเดียว 
 
 
 

/๕.๗  การแตง่ตั้ง ... 



๒๕ 

 
  ๕.๗  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

                อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามท่ีคณบดีคณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบได้ย่ืนขอลาออกจากตําแหน่งการบริหารต่อนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ต้ังแต่วันที่  ๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔  นั้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยทางด้านการบริหารภายในหน่วยงาน จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาบุคคลเพ่ือรักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกต์เพื่อการออกแบบ ต้ังแต่วันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
             โดยอธิการบดีเสนอแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์  รักษาราชการแทน
คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  เป็นระยะเวลา  ๖  เดือน 

 
 มติที่ประชุม     อนุมัติตามเสนอ 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
 

 .........................................................    ……………...…………………………………… 
         (อรอนงค์   งามชัด)     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส   จิตต์เจริญ) 
           ผู้ช่วยเลขานุการ          รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

        ผู้จดรายงานการประชุม    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 


