
รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๔   

วันเสาร์ท่ี  ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ   ชั้น ๖  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร  
และ ห้องประชุมวารินช าราบ  ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารยค์ลินิกเกียรติคณุนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารยเ์ปี่ยมศกัดิ ์ เมนะเศวต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารยค์ุณหญิงสมุณฑา พรหมบญุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารยป์ภัสวด ี วีรกติต ิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย ์ อภินันทร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายโอภาส เขียววิชัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. อธิการบด ี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยน์งนิตย ์ ธีระวฒันสุข  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

นายนิกร วีสเพ็ญ  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๓. ประธานสภาอาจารย ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์สมัมนา มูลสาร  ประเภทโดยต าแหน่ง 
๑๔. คณบดคีณะเกษตรศาสตร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยว์ัชรพงษ ์ วัฒนกูล  ประเภทผู้บรหิาร 
๑๕. คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารยน์ายแพทย์ป่วน สุทธิพินิจธรรม  ประเภทผู้บรหิาร 
๑๖. รองศาสตราจารยว์ินิช พรมอารักษ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายพิสิทธิ ์ กอบบญุ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายชัช วงศ์สงิห ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

   ประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
 
        /๒๐. รองอธิการบดีฝา่ยแผนและพัฒนา ... 



๒ 
 
๒๐. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ 
๒๑. นางอรอนงค ์ งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๒. นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
ผู้ท่ีไม่เข้าประชุม 

๑. ศาสตราจารย์ปิยะวตั ิ บุญ-หลง  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร ์  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทผู้บริหาร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ   รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
๒. ดร.จุฑามาศ   หงษ์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

 
เริ่มการประชมุเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธาน 
ท่ีประชุมกล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี ้
        
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑.๑ การลาประชมุของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       ประธานแจ้งที่ประชุมเพือ่ทราบ ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัไดล้าประชุม 
จ านวน  ๒ ท่าน ดังนี ้

  ๑.  ศาสตราจารยป์ิยะวัต ิ บุญ-หลง 
๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร ์  

          
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
๑.๑.๒ การปฐมนิเทศกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันท่ี  ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๔ 
นั้น จึงเห็นสมควรให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในวันศุกร์ที่  ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีก าหนดการโดยสังเขป คือ การบรรยายพิเศษในหัวข้อเร่ือง “บทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของสภามหาวิทยาลัย” โดยนายกสภามหาวิทยาลัย จากนั้น อธิการบดี คณบดีและ
ผู้อ านวยการจักได้รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะและส านัก ตามล าดับในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ 
ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามก าหนดการการเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ซึ่งรอความชัดเจนจากรัฐมนตรีที่
จะเดินทางมาเปิดงานอีกคร้ัง และวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ จะเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๒/
๒๕๕๔  
 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
           /๑.๑.๓ การประชุมสัมมนา … 



๓ 
 

๑.๑.๓ การประชุมสัมมนา “สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการก าหนดนโยบาย 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย” 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ส านักงานคลังสมองแห่งชาติ ขอเรียนเชิญนายก

สภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อเร่ือง “สภามหาวิทยาลัยกับ
บทบาทในการก าหนดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย” ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ 
น. ณ โรงแรมเซนจูร่ี ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการก ากับ
ติดตามดูแลของสภามหาวิทยาลัยในการน าแผนกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติให้ส าเร็จผลตามท่ีได้ตั้งไว้  

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
๑.๒ เรื่องแจง้เพื่อทราบ 

ไมม่ ี
      

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ 

วันเสาร์ท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔   
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
     หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑๖ เพิ่มข้อความหลังรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
     หมายเหตุ    คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ได้รับพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้ง  ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๔  และส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 
๑๓ กันยายน  ๒๕๕๔  แต่เนือ่งด้วยมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารอย่างเป็นทางการในวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

หน้า ๑๐  บรรทัดที่ ๒๗ แก้ไขจากเดิม บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง แก้เป็น บริษัทผู้รับจ้าง 
หน้า ๑๒  บรรทัดท่ี ๑๖ แก้ไขจากเดิม เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต แก้เป็น 

เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบัณฑิต 
หน้า ๑๓ บรรทัดท่ี ๓ – ๔  แก้ไขจากเดิม ควรมีการจัดท ารายงานสรุปปัญหา แก้เป็น 

ควรให้ผู้บริหารท่ีลาออกจากต าแหน่งจัดท ารายงานสรุปปัญหา 
หน้า ๒๖ บรรทัดท่ี ๑๑ แก้ไขจากเดิม จัดท าโครงการปรับปรุงผลประกันคุณภาพ แก้

เป็น จัดท าโครงการหรือกิจกรรมตามคุณภาพผลการประเมิน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
๓.๑ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  

ไมม่ ี
 

 
 
 
 

    /ระเบียบวาระที่  ๔ … 
 



๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายดา้นงบประมาณและการเงิน 

๔.๑.๑.๑ แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและ

พัฒนา  น าเสนอที่ประชุมพิจารณาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ คร้ังที่ ๑๐/
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบให้ทุกคณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยงบประมาณแผ่นดินให้ประมาณการรายจ่ายตามกรอบ
ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ใช้ไปพลางก่อน จ านวนรวมทั้งสิ้น ๒๔๐,๗๙๙๕๐๐ 
บาท ส่วนเงินรายได้ให้ประมาณการรายจ่ายสมดุลกับประมาณการรายรับของหน่วยงาน 

ดังนั้น คณะ/วิทยาลัย/วิทยาลัยเขต/ส านัก จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามมติท่ีประชุมข้างต้นและสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยประมาณการรายรับ 
รวมทั้งสิ้น ๗๑๘,๙๙๐,๖๐๐ บาท และประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น ๗๔๓,๒๔๙,๗๐๐ บาท ซึ่งประมาณการ
รายจ่ายสูงกว่าประมาณการรายรับ จ านวน ๒๔,๒๕๙,๑๐๐ บาท ในส่วนของส านักงานอธิการบดี โดยมี
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 

     ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ อยา่งกว้างขวางและ
มีข้อเสนอแนะดงันี ้

(๑) ประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่สูงกว่าประมาณการรายรับ จ านวน  
๒๔,๒๕๙,๑๐๐ บาท ในส่วนของส านักงานอธิการบดีนั้น เป็นผลมาจากการสมทบงบประมาณเพื่อการก่อสร้างใน
อัตราร้อยละ ๑๗.๕ ซึ่งสูงขึ้นจากเดิมที่ต้องสมทบในอัตราร้อยละ ๑๐ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมายังมิได้เบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ที่ประมาณการไว้เพื่อสมทบ เนื่องจาก การก่อสร้างอาคารที่จ้องใช้งบประมาณเพื่อการ
สมทบมีผลการด าเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนการก่อสร้างที่ก าหนดไว้ งบประมาณในส่วนดังกล่าวจึงมีจ านวนที่
เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกทั้งภาระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยังต้องผ่อนช าระต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มเงินเดือนร้อยละ ๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี และการปรับเพิ่มเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ 
ก.พ. ทั้งนี้ ประมาณการรายจ่ายที่เสนอยังมิได้รวมถึงนโยบายการปรับเพิ่มค่าจ้างส าหรับบุคลากรที่มีคุณวุฒ
ปริญญาตรี ในอัตราเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ที่จะเกิดข้ึนในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะ
เป็นภาระทางการงบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการประหยัด
ค่าใช้จ่าย และการหารายได้เพิ่ม 

(๒) ทบทวน ตรวจสอบ งบประมาณที่จ าแนกตามกลยุทธ์ต่างๆ ของแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยนั้น ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเนื่องจากงบประมาณค่าก่อสร้างที่ระบุไว้ในกล
ยุทธ์ที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และกลยุทธ์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการนั้น อาจจะท าให้เกิดความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนถึงการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่เน้นไปในกลยุทธ์ท้ังสอง แต่โดยวัตถุประสงค์ของ 
การใช้อาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ นั้น  เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต  ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์
ที่ ๑  

  /(๓) มหาวิทยาลัยควรพิจารณา ... 



๕ 
 

(๓) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาในรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
ในบางรายการต่างๆ ที่สามารถจ าแนกตาม คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพื่อท่ีน าค่าใช้จ่ายในรายการที่สามารถจ าแนก
ได้นั้น ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

 
 มติท่ีประชุม      เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ท้ังนี้ ในส่วนประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ท่ี
สูงกว่าประมาณการรายรับ ขอให้เสนอคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินและการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้มีความ
เหมาะสมระหว่างมหาวิทยาลัย และ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนกลางท่ีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบในบางรายการ เป็นค่าใช้จ่ายท่ีควรให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ร่วมสมทบค่าใช้จ่าย และน าเสนอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตัง้บุคคล/คณะบุคคล 
๔.๒.๑  การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓) 
ดร.จุฑามาศ  หงส์ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทาน/ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔  (คร้ังที่ ๓) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน 
๑๑ คน  โดยคณะต้นสังกัดได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา  ซึ่งผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะ และผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๙/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๕๔ มีมตเิห็นชอบให้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๑ คน  ดังนี้ 
 

ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑๐  คน 
 

๑. คณะวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๗  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสิง่แวดล้อม   จ านวน  ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน  ๖  คน 

  
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้

- สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา    จ านวน  ๑  คน 
 

๓. คณะรัฐศาสตร์    จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชา  รัฐศาสตร์ (การปกครอง)   จ านวน  ๑  คน 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน  ๑  คน 

 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑  คน 
 

๑. คณะรัฐศาสตร์      จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี ้
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน  ๑  คน 
 

       /หลักการแนวคิด … 
  



๖ 
 
 หลกัการแนวคิด 

          ๑. การส าเร็จการศึกษา 
             (๑) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  

๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ การส าเร็จการศึกษา ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ก าหนด และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

   (๒) ข้อบังคับในข้อ ๔๕.๓ การเสนอช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อ 
สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  โดยวันท่ีส าเร็จการศึกษาให้นับวันท่ีคณะกรรมการประจ า
คณะมีมติรับรองการส าเร็จการศึกษา 

 

ประเด็นท่ีเสนอเพื่อพจิารณา 
การขออนุมัติในการส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ (คร้ังที่ 

๓)  จ านวน ๑๑  คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน ปริญญาเอก จ านวน ๑ คน   
 

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
 มหาวิทยาลัยควรให้คณะมีการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษท้ังในส่วน

ของหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและบทคัดย่อให้มีความถูกต้อง 
 
๔.๑.๒  การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณา การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้สภามหาวิทยาลัยเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และให้อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อไม่
มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย   
                            

                        ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา   
 การเลือกอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมเลือกศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมา

วงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนมุัติหลักสูตร/รายวิชา 
๔.๓.๑  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธ์ิ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ 

ที่ประชุมพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณา
แล้วในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘ ของ
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระใน
การปรับปรุง ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ปรับจ านวนหน่วยกิตของหลักสูตร  ปรับแผนการศึกษาแผนปกติ
และแผน สหกิจศึกษา เพิ่มรายวิชาและจัดกลุ่มวิชาชีพเลือกใหม่ 

  /งานพัฒนาหลักสูตรฯ … 



๗ 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๙๒ หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๒๘ หน่วยกิต อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตรจ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตรคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
และตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการ
ของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก าหนด 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพจิารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจลุชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๕๕ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลยัรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นตน้

ไป  
 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 คณะวิชาควรมีรายละเอียดของรายวิชาสหกิจศึกษาเพิ่มเติมและควร

เทียบเคียงได้กับการศึกษาในแผนปกติ ในรายวิชา ๑๑๐๑ ๔๙๑ ปัญหาพิเศษ ๑ รายวิชา ๑๑๐๑ ๔๙๑ 
ปัญหาพิเศษ ๒ และรายวิชา ๑๑๐๑ ๔๘๓ ฝึกงาน ซ่ึงจะท าให้นักศึกษาท่ีศึกษาในแผนสหกิจศึกษามีความ
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย  ซ่ึงเป็นการวิจัยท่ีเกิดจากสถานประกอบการจริงท่ีนักศึกษาไปฝึกงาน  
      

๔.๓.๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร ์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

น าเสนอที่ประชุมพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์
ในการขอปรับปรุงหลักสูตร เพื่อปรับโครงสร้างของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลั กสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระในการปรับปรุง ได้แก่ ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ปรับจ านวน
หน่วยกิตของหลักสูตร เพิ่มรายวิชา และปรับค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผนการศึกษามี แผน ก แบบ ก๒  
และแผน ข จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๘  หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบ 

/หลักสูตรจ านวน ๕ คน … 



๘ 
 
หลักสูตรจ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๒๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคน
ละ ๙๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๒ ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
  

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลยัรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นตน้

ไป  
  

มติที่ประชุม   อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยควรจัดท าสรุปข้อมูลเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม 

และหลักสูตรท่ีปรับปรุงเสนอสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร  และควรตรวจสอบการ
ก าหนดชื่อกลุ่มวชิาต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ และควรสรุปชื่อรายวิชาเป็นกลุ่มวิชา
ต่างๆ ให้ชัดเจน 
 

๔.๓.๓  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ
ที่ประชุมพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
ฯ ได้พิจารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๘ เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เกษตร เพื่อให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเอง ท้องถิ่น และประเทศชาติด้วยวิทยาการใน
ลักษณะเฉพาะทางของเชิงบูรณาการ เพื่อสอดรับกับการนโยบาย ASEAN Economic Community  เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามปรัชญามหาวิทยาลัย 
ปรัชญาของคณะ ซึ่งมุ่งเสริมสร้างทุนปัญญา ตลอดจนให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้คุณลักษณะของบัณฑิตพึงประสงค์ต่อสังคม และเพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระในการปรับปรุง 
ได้แก่ ปรับปรุงรหัสวิชา ช่ือวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้เป็นไปตามล าดับการจัดรหัสวิชาและแผนการเรียน 
และเพื่อให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเพิ่ม
จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย จ านวน ๒๗ รายวิชา 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญา ในสาขาวิชา 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  แผนการศึกษามี แผน ก แบบ 
ก๒  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ๓๖ หน่วยกิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 
 

 /ทั้งสิ้น ๕ คน ... 



๙ 
 
ทั้งสิ้น ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร  
๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกดัคณะเกษตรศาสตร์ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้น 

ไป  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปให้คณะเกษตรศาสตร์จัดท าหลักสูตรดังกล่าวเป็น

หลักสูตรนานาชาติ ท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ และพัฒนาเป็น
หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาโท – ปริญญาเอก 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านอาหารเพื่อ
ร่วมด าเนินการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพอาหาร 

๓. คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาความร่วมมือกับสาขาวิชาต่างๆ ในการบูรณาการ
ศาสตร์ความรู้ท่ีได้ทั้งจากการศึกษา และการวิจัยเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

๔. เทคโนโลยีทางการอาหารควรพัฒนาให้ครอบคลุมท้ังอาหารคนและอาหารสัตว์ ซ่ึง
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง 

 
๔.๓.๔  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะเกษตรศาสตร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาคณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
อาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ได้
พจิารณาแล้วในคราวประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค์ในการขอปรับปรุง
หลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง เน้นการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและความรู้ใหม่ เป็น
นักวิชาการ  ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมอาหารในระดับสากล สามารถท างานเพื่อสนองความต้องการของหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัยโดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะสอดคล้องตามปรัชญามหาวิทยาลัย ปรัชญา
ของคณะ ซึ่งมุ่งเสริมสร้างทุนปัญญา ตลอดจนให้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังได้คุณลักษณะ
ของบัณฑิตพึงประสงค์ต่อสังคม เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาได้
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สาระในการปรับปรุง ได้แก่ ปรับเปลี่ยนปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร เพิ่มแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ปรับโครงสร้างหลักสูตร แก้ไขจ านวนหน่วยกิตของแผนการศึกษา 
ปรับจ านวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร เพิ่มผลการเรียนรู้แต่ละด้านในทุกรายวิชา และปรับปรุงรหัสวิชา  ช่ือ
วิชา ค าอธิบายรายวิชา จัดกลุ่มรายวิชา เพื่อให้มีความเหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ  

  /งานพัฒนาหลักสูตรฯ … 



๑๐ 
 

งานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีช่ือปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ช่ือปริญญา ในสาขาวิชา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ เร่ิมรับนักศึกษาในภาค
การศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาส าหรับแบบ ๑.๑ และ ๒.๑ ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา  
แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา แผนการศึกษาแบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมต
ลอดหลักสูตร ๔๘ หน่วยกิต  แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและรับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน จ านวนรับนักศึกษา ๔ คน/ปี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร ๕๘,๙๐๐ บาท/คน/ปี ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯและตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จ านวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี การประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
๑. อนุมัติหลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สงักดัคณะเกษตรศาสตร์ 
๒. ใช้หลักสูตรนี้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลยัรับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นตน้

ไป  
 
มติที่ประชุม อนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปให้คณะเกษตรศาสตร์จัดท าหลักสูตรดังกล่าวเป็น 

หลักสูตรนานาชาติ  ท่ีสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาต่างประเทศ   
๒. คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานด้านอาหารเพื่อ 

ร่วมด าเนินการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพอาหาร 
๓. คณะเกษตรศาสตร์ควรพัฒนาความร่วมมือกับสาขาวิชาต่างๆ ในการบูรณาการ

ศาสตร์ความรู้ท่ีได้ทั้งจากการศึกษา และการวิจัยเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๔. เทคโนโลยีทางการอาหารควรพัฒนาให้ครอบคลุมท้ังอาหารคนและอาหารสัตว์ ซ่ึง

เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าสูง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอ่ืน 
๔.๔.๑ รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตามที่โครงการจัดตั้งส านักงานสภามหาวิทยาลัย  ได้จัดท ารายงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยรายงานฉบับดังกล่าว  ได้ด าเนินการรวบรวมประวัติกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทุกท่าน  สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  สรุปจ านวนระเบียบวาระและมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  โดยจ าแนกตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ  ด้านวิชาการ  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการ 
วิชาการแก่สังคม  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และด้านการบริหารจัดการองค์กร  สรุปรายจ่ายที่ใช้ในการ
ประชุม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ประกาศสภามหาวิทยาลัย  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมท่ีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา   

   /(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ... 



๑๑ 
 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดพจิารณา 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอื่นๆ 

๕.๑ พิจารณาแตง่ตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์   ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามที่ได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ให้ด ารงต าแหน่ง อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่งวันท่ี ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  และได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ ๑๗/๒๕๕๓  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เร่ือง “แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” แล้วนั้น 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยก ากับดูแลระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งแวดล้อม และระบบรักษาความปลอดภัย ตลอดจนก ากับดูแลโครงการ
ก่อสร้างต่างๆที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ๓ โครงการ  และโครงการใหม่ที่อาจจะได้รับจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้อธิการบดีจึงใคร่ขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

     ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
      เสนอแต่งตั้ ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์   แก้วกุลชัย  ข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่วันท่ี  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  
๒๕๓๓  ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  

     มาตรา ๑๙ รองอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคคล
ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

     มาตรา ๒๐ อธิการบดีรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) ได้ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา 

มหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือ 

(๒) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งช้ันใดหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา 
มหาวิทยาลัยรับรองและได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรองหรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๕๑๗/๒๕๕๔ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียง 
ศักดิ์ แก้วกุลชัย  ให้ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่
วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดท าค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้น
จากต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๔ เป็นต้นไป             

/มติที่ประชุม ... 



๑๒ 
 

      มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

๕.๒  การพจิารณาให้ความเห็นชอบการลาออกของรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
  และสารสนเทศ 

 รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่ได้มี
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เร่ือง “แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” นั้น นายสุรชัย  จูมพระบุตร  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพและสารสนเทศ  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากปัญหาสุขภาพที่เคยเข้ารับการรักษาตัว 
และแพทย์แนะน าให้พักฟื้นฟูสุขภาพ  
  

     ประเด็นท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
     เสนอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ให้ความเห็นชอบให้ นายสุรชัย  จูมพระบุตร  

ลาออกจากต าแหนง่รองอธิการบดีฝา่ยประกันคุณภาพและสารสนเทศ   
 

     มติที่ประชุม     เห็นชอบให้นายสุรชัย  จูมพระบุตร  ลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
 

๕.๓  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร ์
 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ของ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา  ซาฮีร์ จะครบก าหนดในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๓/๒๕๕๑  ลงวันท่ี ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑   

ดังนั้น  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปศาสตร์  ตามข้อ ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย พ .ศ. 
๒๕๕๑   
 

      ประเด็นท่ีเสนอเพื่อพิจารณา 
        พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร ์
 

      มติที่ประชุม     อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์  ดังนี้ 
(๑)  รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ ประธานกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

           (๒)  รองศาสตราจารย์นงนิตย ์ ธีระวัฒนสุข  กรรมการ 
        อธิการบดี 

         (๓)  รองศาสตราจารย์วัชรพงษ์   วัฒนกลู  กรรมการ 
                    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

              (๔)  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม    กรรมการ 
        คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

  (๕)  รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร        กรรมการ   
       ประธานสภาอาจารย์ 

               /๕.๔ การประชุมสภามหาวิทยาลัย … 



๑๓ 
 

๕.๔   การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๔ 
         ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

เพ่ือทราบก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๔  ในวนัเสาร์ที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
ณ  ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

   จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 

 
 

 
 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
 

 
 
 
                              

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

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

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 


