
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๓/๒๕๕๙  

วันเสาร์ที่  ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ  ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    อธิการบดี 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์  
๑๐. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๒. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
๑๗. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
๑๘. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   

 
 

              ผู้ที่ไม่มาประชุม... 



๒ 
 
ผู้ที่ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุ มหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี 
๓. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง   รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๖. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๗. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๘. นายติ๊ก  แสนบุญ           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   

   คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ ง ให้ที่ประชุมทราบ  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน ๖ ท่าน  ดังนี้  
 

๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  
๓. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  

        ๔. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ… 



๓ 
 
 ๔. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ   
   ๕. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์      
   ๖. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส       
  

มติที่ประชุม         รับทราบ 
                              

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุม  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี            
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย  ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ                        
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๓  การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การทบทวนทิศทาง 
   ยุทธศาสตร์  และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

          ประธานแจ้งที่ประชุม  ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมสัมมนา            

เชิงปฏิบัติ เรื่อง การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การพัฒนาอย่างเป็น

รูปธรรม  เมื่อวันที่  ๗ – ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์  (หาดตะวันรอน)                     

ต าบลนาจอมเทียน  อ าเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี นั้น  และเพ่ือเป็นการทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การทบทวนทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในวันศุกร์ที่  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙  และจัดการประชุม                     

สภามหาวิทยาลัย ครั้ งที่  ๕/๒๕๕๙  ในวันเสาร์ที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                             

จังหวัดอุบลราชธานี 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๒.๑  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     
      ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ จุฑามาส   จิ ตต์ เ จริญ  กรรมการและเลขานุ การ                                

สภามหาวิทยาลัย   น า เสนอที่ประชุม เ พ่ือทราบ  ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่ งตั้ ง                  
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม 
๒๕๕๖  ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ นั้น เนื่องจาก    

                                   ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล...   



๔ 
 
ศาสตราจารย์ พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  ได้ด ารงต าแหน่งมาครบก าห นดตามวาระแล้ว  และที่ประชุม                            
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอ
พระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งได้น าความกราบบังคับทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว  และได้มี               
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว  ให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

        ๑.๒.๒  ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๑๗๒/๒๕๕๘  
  คดีหมายเลขแดงที่ ๓๓๓๑/๒๕๕๘ ระหว่าง รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม  
  โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จนัทรสกุล ที่ ๑, นางสาวหรือ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ ที่ ๒  โดยศาลอุทธรณ์ภาค ๓  
  พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ยกฟ้องโจทก์  
   ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ จุฑามาส  จิ ตต์ เจริญ  กรรมการและเลขานุการ                                
สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 
     ๑. ค าฟ้องคดีอาญาของรองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม  
         (๑) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์ธาดา สุทธิธรรม ได้ยื่น
ฟ้องนายหรือศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล ที่ ๑, นางสาวหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ ที่ ๒ 
ต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคดีอาญาหมายเลขด าที่ ๓๒๕๓/๒๕๕๗  ฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อ่ืนกระท าความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓, ๘๖, ๙๑, ๑๕๗  โดยได้บรรยายฟ้องว่า  เมื่อวันที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๕๕ เวลากลางวัน จ าเลยที่ ๑ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และจ าเลยที่ ๒  ในฐานะเป็นกรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกันช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบั ติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่                          
โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตเพ่ือให้โจทก์เสียหาย โดยร่วมกันเรียกประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมกันพิจารณาลงมติให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือให้ศาลปกครองเพิกถอนมติหรือค าสั่งของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์            
ร้องทุกข์และจรรยาบรรณ  (อ.ก.พ.อ.)  ที่สั่งเพิกถอนค าสั่งไล่โจทก์ออกจากราชการ และสั่งให้โจทก์กลับเข้ารับราชการ 
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕  จ าเลยทั้งสองร่วมกันเรียกประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกเป็นครั้งที่ ๒              
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  และร่วมลงมติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียื่นอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองกลาง     
ต่อศาลปกครองสูงสุด  
 
                           (๒) ศาลจังหวัดอุบลราชธานี… 



๕ 
 
   (๒) ศาลจังหวัดอุบลราชธานีนัดไกล่เกลี่ยและไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ ๒๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และนัดฟังค าสั่งวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
   ๒. ค าพิพากษาของศาลจังหวัดอุบลราชธานี (ศาลชั้นต้น)  
           วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้อง
โจทก์ สรุปว่า  

   (๑) การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน 
๒๕๕๕ และครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ นั้น มีการลงมติเป็นไปตามเสียงข้างมาก อันเป็นไป             
ตามกฎหมายและยังปรากฏว่าในการประชุมทั้งสองครั้งนั้น  สภามหาวิทยาลัยมีประชุมในกิจการของมหาวิทยาลัยอีก
หลายกรณีหาใช่เรียกประชุมโดยเฉพาะเพ่ือกลั่นแกล้งโจทก์ไม่  

  (๒) คดีนี้ข้อเท็จจริงยังฟังไม่เป็นที่ยุติว่ารองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
กระท าความผิดแล้ว โจทก์จึงไม่อาจฟ้องว่าจ าเลยทั้งสองช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกแก่รองศาสตราจารย์นงนิตย์  -  
ธีระวัฒนสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการกระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น                  
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้โจทก์เสียหาย          

  ๓. โจทก์ย่ืนอุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ 
  ๔. ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓  
                  เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืนตามศาล
ชั้นต้น คดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามฟ้องและพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
            (๑) เมื่อการกระท าของรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ไม่เป็นความผิด 
ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๓๖๘/๒๕๕๘ ดังนั้น การกระท าของจ าเลยทั้งสองตามฟ้องโจทก์ในคดีนี้จึงไม่เป็น
ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนผู้อ่ืนกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๖  
 (๒) ข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าการที่จ าเลยทั้งสองน าเรื่องเกี่ยวกับโจทก์ให้               
สภามหาวิทยาลัยฯ ประชุมและลงมติเป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนืออ านาจและไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด  
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๒.๓  แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
          ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  
   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศ 
   กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                             
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ           
 

                           เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน...           



๖ 
 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับหลักการพิจารณาหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา การก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่  
และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ดังนี้ 

๑.  หลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา 
 ๑.๑ สถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘       

มาก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ คือ ก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘                   
ให้สถาบันนั้นสามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อไปได้ ทั้งนี้มีก าหนดระยะเวลาที่
ต้องน าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่เกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘                           
มีผลบังคับใช้ คือ ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 ๑.๒ หากสถาบันอุดมศึกษาใดด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรตาม ข้อ ๑.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักการของสถาบันนั้นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ                                
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได ้

๒. การก าหนดมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ 
และเกณฑ์ผลการสอบภาษาอังกฤษของผู้จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 

 ในระยะสองปีแรกของการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘  คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นสมควรให้มีการทดลองน าร่องการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานข้อนี้จึงก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
แห่งสามารถก าหนดวิธีการของตนเอง เพ่ือใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่จะรับเข้าเป็นอาจารย์
ประจ าใหม่ และผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ว่ามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ใช้งานได้หรือไม่ 

โดยจะทดลองน าร่องตามนี้เป็นระยะเวลาประมาณ ๒ ปี นับจากวันประกาศ จากนั้นจึงจะมีการก าหนด
มาตรฐานในเรื่องนี้ใหม่ หลังจากการประเมินผลการทดลองน าร่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประกาศ และ
เพ่ือให้เหมาะสมแก่การน าไปปฏิบัติในทุกสถาบัน 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
              

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
   

                 ระเบียบวาระท่ี  ๓...    



๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ  
    บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
         นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาได้เสนอวาระ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘             
ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยขอความเห็นชอบพิจารณา อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบเหมาจ่าย จ านวน ๔๒ หลักสูตร  แยกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๓๐ หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก  
จ านวน ๑๒ หลักสูตร  มติที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเมื่อด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้  นายโกเมท  ทองภิญโญชัย            
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณา               
ลงนามต่อไป  ซึ่งส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ                                    
สภามหาวิทยาลัยแล้ว  

แต่ทั้งนี้เมื่อได้พิจารณาการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๕๙  ควบคู่กัน 
รวมถึง พิจารณาร่วมกันกับคณะผู้จัดท าระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  จึ งพบว่า                                                
อัตราค่าธรรมเนียมบางรายการที่เสนอมาก่อนหน้านี้  จะท าให้ระบบมีความยุ่งยากและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย  
ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจึงได้เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบางรายการ                        
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ (วาระพิเศษ) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (วาระเวียนพิเศษ)  ดังนั้น จึงขอ
น าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

       จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  (เพ่ิมเติม) ตามประเด็นดังนี้ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน  ในบัญชีแนบท้ายข้อ ๕ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรก าหนด  ในบัญชีแนบท้ายข้อ ๖ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  ในบัญชีแนบท้ายข้อ ๗ 
 - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาบุคคลภายนอก  ในบัญชีแนบท้ายข้อ ๘                             
 - อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิต  ในบัญชีแนบท้ายข้อ ๑๐ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรติดตามผลกระทบจากการจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายอย่างต่อเนื่องว่ามีผลอย่างไรกับจ านวนการรับนักศึกษา  และการจบการศึกษาตรงตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่  แล้วรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ต่อไป 
           ๒. ในการจัดท า… 



๘ 
 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดท าอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอัตรา
กลางไม่ควรระบุชื่อหลักสูตรและคณะ  
  ๓.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดท าตารางสรุปแยกประเภทการจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น การจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และการจ่าย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีศึกษาเกินระยะเวลาก าหนด  เพื่ออ่านแล้วสามารถเข้าใจไดง้่ายขึ้น 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย อัตรา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  และมอบมหาวิทยาลัยน าไปปรับปรุงแก้ไข                                    
ตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเ ม่ือด า เนินการแก้ ไข ร่วมกับ                      
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จัดส่งให้นายก-                
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                  ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
          พ.ศ. ๒๕๕๘ 

          นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง 
และพัสดุ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  น าเสนอรายงาน
ทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง , ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๔  และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย  องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ  ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑  มีระบบและกลไกการเงินงบประมาณ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
   ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ส าหรับรอบระยะเวลา  
๑ ปี วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  
  ๒. รายละเอียดรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/หน่วยงาน  ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ (UBUFMIS) 
  ๓. การวิเคราะห์งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑ . มหาวิทยาลัยควรแจ้งให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ที่มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายให้ไปพิจารณา           
หาแนวทางและวิธีการแก้ไขปรับปรุงเรื่องรายได้ให้สมดุลกับรายจ่าย 
 

๒.  มหาวิทยาลัย... 



๙ 
 
  ๒.  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการบริหารจัดการรวมเรื่องการเงิน  รวมทั้งจัดล าดับรายรับ-รายจ่าย  

ที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเป็นร้อยละเท่าไหร่  ในการน าเสนอรายงานทางการเงินครั้งต่อไป  

  ๓.  มอบคณะ และส านัก  จัดท าตารางสรุปรายรับ – รายจ่าย และรายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เช่น  จ านวนนักศึกษา  จ านวนอาจารย์  จ านวนหลักสูตร  จ านวนโครงการวิจัย  จ านวนโครงการบริการวิชาการ            
เพ่ือรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงิน 
      งบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 

          นายธีระศักดิ์   เชียงแสน  ผู้ช่วย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘                          
เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘  ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                                   
เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติเงิน
ประจ างวดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส าหรับการด าเนิน
ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เป็นเงิน ๕๔๓,๖๓๘,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
คงเหลือท่ียังไม่อนุมัติเงินประจ างวด จ านวน ๓๕๙,๙๑๗,๒๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เงินประจ างวดที่
อนุมัติให้แล้ว 

คงเหลือยังไม่อนุมัติ
เงินประจ างวด 

ร้อยละที่ได้รับ
อนุมัติเงินงวด 

งบบุคลากร ๒๔๐,๗๗๒,๕๐๐ ๑๑๘,๙๖๖,๖๐๐  ๑๒๑,๘๐๕,๙๐๐ ๔๙.๔๑ 
งบด าเนินงาน ๗๘,๘๔๒,๗๐๐ ๔๒,๕๙๒,๖๐๐ ๓๖,๒๕๐,๑๐๐ ๕๔.๐๒ 
งบลงทุน ๑๖๒,๖๙๙,๖๐๐ ๑๑๐,๔๔๓,๖๐๐ ๕๒,๒๕๖,๐๐๐ ๖๗.๘๘ 
งบเงินอุดหนุน ๓๘๗,๒๓๐,๒๐๐ ๒๓๗,๖๒๕,๐๐๐ ๑๔๙,๖๐๕,๒๐๐ ๖๑.๓๖ 
งบเงินอุดหนุน  
(ในลักษณะงบลงทุน) 

๓๔,๐๑๐,๖๐๐ ๓๔,๐๑๐,๖๐๐ - ๑๐๐ 

รวม ๙๐๓,๕๕๕,๖๐๐ ๕๔๓,๖๓๘,๔๐๐ ๓๕๙,๙๑๗,๒๐๐ ๖๐.๑๖ 
   

จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๑  มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๖๙,๔๓๓,๕๑๐.๗๗ บาท  คิดเป็น          
ร้อยละ ๔๙.๕๖  ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติเงินประจ างวด  หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๒  ของงบประมาณท่ีได ้                    
 

รับจัดสรร... 



๑๐ 
 
รับจัดสรร  ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าวต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่รัฐบาลก าหนดไว้ที่                         
ร้อยละ ๓๐  เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  โดยรายละเอียดการเบิกจ่าย จ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย เงินประจ างวดที่
อนุมัติให้แล้ว 

เบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย
เทียบกับเงินประจ างวด 

คงเหลือ 

งบบุคลากร ๑๑๘,๙๖๖,๖๐๐  ๖๑,๑๖๘,๑๔๖.๙๓ ๕๑.๔๒ ๕๗,๗๙๘,๔๕๓.๐๗ 
งบด าเนินงาน ๔๒,๕๙๒,๖๐๐ ๑๐,๘๔๑,๐๕๒.๘๙ ๒๕.๔๕ ๓๑,๗๕๑,๕๔๗.๑๑ 
งบลงทุน ๑๑๐,๔๔๓,๖๐๐ ๒๓,๐๕๙,๐๘๕.๙๕ ๒๐.๘๘ ๘๗,๓๘๔,๕๑๔.๐๕ 
งบเงินอุดหนุน ๒๓๗,๖๒๕,๐๐๐ ๑๗๔,๓๖๕,๒๒๕.๐๐ ๗๓,.๓๘ ๖๓,๒๕๙,๗๗๕ 
งบเงินอุดหนุน     
(ในลักษณะงบลงทุน) 

๓๔,๐๑๐,๖๐๐ - - ๓๔,๐๑๐,๖๐๐ 

รวม ๕๔๓,๖๓๘,๔๐๐ ๒๖๙,๔๓๓,๕๑๐.๗๗ ๔๙.๕๖ ๒๗๔,๒๐๔,๘๘๙.๒๓ 

ส าหรับงบลงทุนที่เป็นรายการใหม่ส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวดให้ครบทุกรายการแล้ว
ส่วนที่เป็นรายการก่อสร้างผูกพัน จ านวน ๒ รายการ คือ อาคารจ่ายกลาง จ านวน ๑๙,๔๐๘,๘๐๐ บาท  และอาคาร
ปฏิบัติการรวม จ านวน ๓๒,๘๔๗,๒๐๐ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๒๕๖,๐๐๐ บาท นั้น ส านักงบประมาณจะอนุมัติ
เงินประจ างวดให้ตามแผนปฏิบัติการฯ  ในไตรมาส ๓ - ๔ ต่อไป 

ทั้งนี้ ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๙ (เพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) ได้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนออกไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๙          
ซึ่งปัจจุบัน (ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)  ยังคงเหลืองบลงทุนที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๓๑ รายการ                               
เป็นเงิน ๕๕,๕๘๙,๑๐๐ บาท จ าแนกเป็น 

- รายการครุภัณฑ์  จ านวน  ๒๗   รายการ  เป็นเงิน     ๑๒,๔๐๗,๑๐๐    บาท 
- รายการสิ่งก่อสร้าง  จ านวน    ๔   รายการ  เป็นเงิน     ๔๓,๑๘๒,๐๐๐    บาท 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 

๒๕๕๙  ขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบรายการงบลงทุนเร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๙  โดยมีรายละเอียดรายงานสรุปสถานภาพงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน                             
(ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘)  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 

                 ระเบียบวาระท่ี ๔...     



๑๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

       ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

    ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

                      น า ย ติ๊ ก   แ ส น บุ ญ   ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ จั ย                                   

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้รับ

การอนุมัติหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘                               

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  และได้รับทราบความเห็นชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ส านักงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยหนึ่งในข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร คือ ชื่อคณะในปัจจุบันยังไม่สื่อถึงศาสตร์การเรียนการสอนที่ครอบคลุมใน
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จากข้อเสนอแนะดังกล่าวคณะได้จัดให้มีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนระดมความ
คิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีภายในคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  โดยมีการศึกษาเปรียบเทียบ
การใช้ชื่อเรียกคณะจากสถาบันต่างๆ ในประเทศท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกัน ดังนี้ 

 

ตารางเทียบชื่อที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ใช้เรียกชื่อคณะที่เปิดหลักสูตรด้านการออกแบบ/สถาปัตยกรรม 
 

กลุ่มคณะที่ใช้ชื่อเรียกสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มคณะที่ใช้ชื่อเรียกอ่ืน 
๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๔. คณะเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยชินวัตร 
๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๘. ภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 
๙. คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๑. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
๒. สาขาการจัดการสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชตะวันออก 
๔. คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

       กลุ่มคณะที่ใช้... 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87
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๑๒ 
 

กลุ่มคณะที่ใช้ชื่อเรียกสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มคณะที่ใช้ชื่อเรียกอ่ืน 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๑๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๑๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
๑๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
๑๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
๑๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๑๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
๑๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
๑๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
๙. โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
๑๐. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๑๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๑๒. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๑๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
๑๔. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 
๑๖. ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าคณะที่เปิดสอนในศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมล้วนใช้ชื่อหลักหรือ
ร่วม  โดยระบุชื่อสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในชื่อคณะเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้ข้อสรุปที่เป็นมติ                                           
เอกฉันท์ที่จะปรับปรุงใช้ชื่อเรียกคณะใหม่ว่า “คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีมติเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อของคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบที่ไม่ได้มีโครงสร้างหลักสูตรเพ่ิมเติม และไม่ได้เป็นการยุบรวมหลักสูตร   เพียงแต่เป็นการเปลี่ยนชื่อ
ให้ครอบคลุมหลักสูตรที่เปิดสอน  ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้กองแผนงานหารือกับส านักนโยบายและแผนการ
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือให้เป็นไปตามพรบ. การบริหารส่วนงานภายใน และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป 
 ในการนี้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการด าเนินงานจากการ
ปรับเปลี่ยนชื่อคณะตามประกาศกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้ งส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้อ ๓(๗) ... “การจัดตั้งชื่อส่วนงานภายในควรสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนเพ่ือ 

 
                 จะได้สื่อสาร… 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


๑๓ 
 
จะได้สื่อสารให้ผู้ที่จะเข้าเรียนได้มีความเข้าใจและเลือกเรียนได้ถูกต้อง และการตั้งชื่ออาจมีผลต่อการจัดกลุ่มสาขาวิชา           
เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาด้วย”...  ได้ดังนี ้
 

๑. การพิจารณาผลกระทบด้านเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  

รายการ 
ผลกระทบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

๑.หลักสูตร    
- เนื้อหาของหลักสูตร  /  
- เอกสารเล่มหลักสูตร /  ท าเรื่องแก้ไขส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- มคอ๓ /  ท าเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อคณะในเอกสาร 
- มคอ.๔ /  ท าเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อคณะในเอกสาร 
- มคอ.๕ /  ท าเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อคณะในเอกสาร 
- มคอ.๖ /  ท าเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อคณะในเอกสาร 
- มคอ.๗ /  ท าเรื่องเปลี่ยนแปลงชื่อคณะในเอกสาร 

๒.เอกสารรับรองการส าเร็จการศึกษาของบัณฑิต /  

ท าบันทึกแจ้งงานทะเบียน 
- ใบปริญญาบัตร / 
- หนังสือรับรองการส าเร็จการศึกษา / 
- ใบแสดงผลการเรียน / 

๓.ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก / 
 

 ท าบันทึกแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อคณะฯ 
หลังจากได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ
คณะฯ 

- เครือข่ายสถาปัตยกรรม ๗ สถาบันในภาคอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยอุบราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยวงศ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัย         
ราชภัฎนครราชสีมา 
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
- สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย 
- สภาสถาปนิกสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
- สมาคมสถาปนิกสยาม และแหล่งทุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 

๒. การด าเนินการ... 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZwcjiorXLAhXmG6YKHY0tBJUQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.asa.or.th%2F&usg=AFQjCNFmn5xFVCI_uB-lsc2zdsklRUOCKg


๑๔ 
 
 ๒. การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การด าเนินการภายหลังการได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ให้เปลี่ยนชื่อคณะ  ซึ่งจ าเป็นจะต้องแจ้งแก้ไขชื่อคณะบนเล่มหลักสูตร แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะต่อบุคคลและ         
นิติบุคคล ส่วนงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ต่อบุคลทั่วไป  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  การเปลี่ยนชื่อคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
เป็น  

ชื่อภาษาไทย :    คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ชื่อภาษาอังกฤษ  :   Faculty of Applied Art And Architecture  

โดยเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  เปลี่ยนชื่อเป็น           
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  (Faculty of Applied Art And Architecture)  
 

   ๔.๑.๒.๒  ขออนุมัติส่งรายชื่อหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ 
          และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
          ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล 
          หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register: TOR) 
   นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรเพ่ือรับรองคุณภาพหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไปนั้น  ทั้งนี้ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการรับรองคุณภาพหลักสูตร ที่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ ๑)               
เป็นอันดับแรกโดยก าหนดหลักการดังนี้ 

๑) ให้สถาบันอุดมศึกษา เสนอหลักสูตรที่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ ๑) และมีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  อยู่ในระดับดี ขึ้นไป (คะแนน ๓.๐๑ ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐)  
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจาณาเข้า
ตรวจรับรองคุณภาพหลักสูตรฯ ต่อไป 

๒) ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร เป็นผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๓) สกอ. สามารถเข้าตรวจรับรองคุณภาพหลักสูตรฯ ที่เสนอได้ตลอดทั้งปีการศึกษานับจากวันยื่น            

เสนอฯ 
๔) ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ การเข้าประเมินหลักสูตรเพ่ือรับรองคุณภาพหลักสูตรฯ สกอ.จะรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในส่วนค่าตอบแทน การเดินทางและค่าที่พักของคณะกรรมการประเมินฯ 
๕) เมื่อหลักสูตร “ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตร” จาก สกอ. แล้ว  มหาวิทยาลัยจะต้องก ากับดูแล

ให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ จะมีระยะเวลาในการรับรองหลักสูตรเป็นเวลา ๕ ปีการศึกษาโดย 
 
            เผยแพร่... 



๑๕ 
 
เผยแพร่ในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                 
พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification Register : TQR) 

๖) กรณีที่หลักสูตร “ไม่ผ่านการเผยแพร่” จาก สกอ. มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดตามผลการประเมินต่อไป 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้สรุปข้อมูลหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗  ที่มี มคอ ๑ จ านวน ๒๐ หลักสูตร                         

โดยหลักสูตรที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ขึ้นไปมีจ านวน ๗ หลักสูตร ทั้งนี้  ส านักงานประกันคุณภาพฯ                               
ได้น าเสนอผลการด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย                                            
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙                  
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ดังนี้ 

           

ล าดับ คณะ จ านวนหลักสูตรที่มี มคอ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

มีผลประเมินฯระดับดีขึ้นไป 
๑ วิทยาศาสตร์ ๖ ๑ 
๒ ศิลปศาสตร์ ๓ - 
๓ บริหารศาสตร์ ๒ - 
๔ วิศวกรรมศาสตร์ ๖ ๖ 
๕ พยาบาลศาสตร์ ๑ - 
๖ รัฐศาสตร์ ๒ - 

สถาบัน ๒๐ ๗ 
 

แผนการด าเนนิงาน 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
๑. สรุปข้อมูลหลักสูตรที่มี มคอ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๒๐ 

หลักสูตร 
ส านักงานประกัน

คุณภาพฯ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

๒. เสนอข้อมูลหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่มี มคอ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับ ดี จ านวน ๗ หลักสูตร ต่อคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

มีนาคม  ๒๕๕๙ 

๓. เสนอข้อมูลหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ระดับ ดี จ านวน ๗ หลักสูตร ต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบรายชื่อหลักสูตร 

ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

มีนาคม  ๒๕๕๙ 

๔. ส่งรายชื่อหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ 

เมษายน  ๒๕๕๙ 

             กิจกรรม... 



๑๖ 
 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
๕. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตร ตาม

เกณฑ์ประเมินคุณภาพฯ และเตรียมบุคลากร/สิ่งสนับสนุนต่างๆ 
เพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพฯ 

คณะที่ได้รับการเสนอฯ  
เพ่ือขอรับรองคุณภาพ

หลักสูตร 

เมษายน  ๒๕๕๙ 
เป็นต้นไป 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติส่งรายชื่อหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งบันทึก              
ในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR ) 
 

   มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

   ๔.๑.๒.๓  (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ แนวคิดโครงการ/- 
         กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผน

และกิจการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  เนื่องจาก

แผนยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยในระยะ ๕ ปีข้างหน้ามีกรอบและทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา

การศึกษาของประเทศ นโยบายด้านการพัฒนาประเทศและให้มหามหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวให้ทันกับสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)” ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  และประชุม           

ครั้งที่  ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมหาวิทยาลัยได้เชิญอาจารย์ธนิตสรณ์  จิระพรชัย                      

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นวิทยากรในการประชุมเพ่ือ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ก าหนด (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ  และเพ่ือให้การก าหนด

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการมีความถูกต้อง คลอบคลุม ครบถ้วน  กองแผนงานจึงได้จัดให้มีการประชุม

ร่วมกับรองอธิการบดีและตัวแทนหน่วยงานจากทุกคณะ/ส านัก เพ่ือจัดท ารายละเอียดในแต่ละยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์เพ่ือใช้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  และน าเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม

ต่อรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อโปรดให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า                                    

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยจึงได้มีการทบทวนและ

ปรับปรุงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรมตามท่ีท่านกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
          ได้ให้ข้อเสนอแนะ...   



๑๗ 
 
ได้ให้ข้อเสนอแนะ  และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ  ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙               

เมื่อวันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี                     
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

    มติที่ประชุม   เห็นชอบ  ในส่วนหัวข้อยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของ (ร่าง) 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ แนวคิดโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และมอบมหาวิทยาลัยจัดท าตัวชี้วัดของเป้าประสงค์  มาตรการ
และแนวคิดโครงการ/กิจกรรม  เสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

                ๔.๒.๑  ขออนุมัติให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาลาออกจากต าแหน่ง  
              รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา   ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘                
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น ๗ ฝ่าย 
โดยมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
นั้น  

บัดนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา  เพ่ือศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์   และปฏิบัติภารกิจการสอนต าแหน่งอาจารย์ประจ า                
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 ดังนั้น  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร -                   
สาระพงษ์  ลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ (๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓         
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์  
ลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
    
 
 
 
 
 

             ๔.๒.๒  ขออนุมัติ...  



๑๘ 
 
     ๔.๒.๒  ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

 รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๒/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘              
เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งรองอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น ๗ ฝ่าย  โดยมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ทั้งแต่วันที่                                 
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น  เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์  
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  เพ่ือศึกษาต่อระดับ
ดุษฎีบัณฑิตทางนิติศาสตร์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 

โดยความในมาตรา ๑๕ (๘) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑  ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่แต่งตั้งและ                               
ถอดถอนรองอธิการบดี จ านวนไม่เกิน ๗ คน โดยค าแนะน าของอธิการบดีจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐          
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงเห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งนายทรงพล  อินทเศียร 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก                           
คณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ทั้งนี้  นายทรงพล  อินทเศียร  เคยด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกิจการภายใน 
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  และปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งนายทรงพล  อินทเศียร  ด ารงต าแหน่ง                   
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งนายทรงพล  อินทเศียร  ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

  ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) 
  นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  (ครั้งที่ ๕)  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา                                       
จ านวน ๑๕ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๔ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน  
ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะและที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ แล้ว ดังนี้ 

 

             ระดับปริญญาโท...   



๑๙ 
 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๑๔ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๖  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  คณิตศาสตรศึกษา    จ านวน    ๓  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๓  คน 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๖  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๓  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    จ านวน    ๓  คน 

๓.  คณะศิลปศาสตร์ 
ปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๒  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน    ๒  คน 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๑ คน 
๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จ านวน  ๑  คน   จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๑  คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕)  จ านวน ๑๕ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท                                 
จ านวน ๑๔ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา   
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงระบบ 

     การจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร 
    บริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  
       รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
บริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม                           
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงย่อย ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
                มีสาระส าคัญ… 



๒๐ 
 
 มีสาระส าคัญในการปรับปรุง คือ ขอปรับปรุงวัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน จากเดิม  
จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ เปลี่ยนเป็น จัดการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ เพ่ือรองรับ 
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรอ่ืนของคณะฯ ที่ด าเนินการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ  
ให้รองรับความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 การปรับปรุงดังกล่าวผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ                         
สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 
 ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิม
ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม ่
กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารบริการสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  และจักได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๓.๒  การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการผลิต 
       อุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
       รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ ได้เสนอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม             

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น  ขณะนี้คณะเกษตรศาสตร์ยังไม่ด าเนินการส่งหลักสูตรให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน ตามแนวปฏิบัติในการเสนอหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับทราบ เนื่องจากคณะได้ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรระดับปริญญาโทเฉพาะสาขา หลักสูตรปริญญาเอกที่มีสาขาเหมือนกัน และหลักสูตรระดับปริญญาโทที่มี

ลักษณะเป็นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ทั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้เสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แล้ว  
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘  และจักได้เสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

           ๔.๓.๓  การปรับปรุง... 



๒๑ 
 
    ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  
    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

 ๑. คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบเปิดหลักสูตร

ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความ

เห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘  หลักสูตรนี้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 

๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบันมีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน ๑ ครั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๔  

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓  ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา

แล้ว ๗ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๔๘๓ คน คงเหลือนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน ๒๘๒ คน  

          ๒. บัดนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว  

  ๓. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบรายละเอียดตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องแล้ว หลักสูตรนี้มีชื่อปริญญาสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย                
ชื่อปริญญา ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ฉบับที่ ๓)  และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
ก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙  อนึ่ง หลักสูตรนี้ได้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                     
พ.ศ. ๒๕๕๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมีรายละเอียดการ
ปรับปรุงดังนี้ 

๑) หลักสูตรปรับปรุง ชื่อปริญญาเป็น ๒ แบบ   
    ๑.๑  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
    ๑.๒  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)  

 ๒) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป   
 ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ล าดับ... 



๒๒ 
 

 
ล าดับ 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ชื่อ - นามสกุล 
คุณวุฒิ : สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผลงานทางวิชาการ* 
(ย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจาก

ปีท่ีเปิดหลักสูตร) 
วิจัย ต ารา บทความ 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๑ 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๓๘ 

๒ ๔ ๑๓ 

๒ ดร.อนุสรณ์  บรรเทิง 
- - ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า

คุณทหารลาดกระบัง : ๒๕๕๗ 
- - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๔๘ 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๔๓ 

- - ๑ 

๓ อาจารย์อัปสร  อินทิแสง   
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๔๘ 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยครู นครราชสีมา : ๒๕๓๕ 

๓ - ๒ 

๔ ดร.ปิยะนันท์  พนากานต์ 
- - วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๕๗ 
- - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๔๘ 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๔๓ 

- - ๑ 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยาพร  แก่นเสาร์ 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ-
ทหารลาดกระบัง : ๒๕๔๙ 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ๒๕๔๓ 

๒ ๑ ๖ 

  

 ๔) สถานที่จัดการเรียนการสอน  : คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๕) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร : เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน – เวลาราชการ                                 
ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ และมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน          
จ านวน ๖ สัปดาห์ 
 ๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : แยกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 - ปริญญาตรี ๔ ปี ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าหรือเป็นผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เข้าศึกษาได้ 
 
 
           - ปริญญาตรี ๒ ปี… 



๒๓ 
 
 - ปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ดังนี้ 
 - ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามค าพิพากษา
ของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุณ เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 - ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
 - มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 ๗) แผนการรับนักศึกษา : ก าหนดปีละ ๑๒๐ คน   
  - ปริญญาตรี ๔ ปี รับเข้าจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า ปีละจ านวน                                
๘๐ คน 
  - ปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) รับเข้าจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
เทียบเท่า ปีละจ านวน ๔๐ คน 
 ๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาในหลักสูตร : จ านวน ๒๙,๔๙๗ บาท/คน/ป ี
 ๙) ความคุ้มทุนของหลักสูตร  : วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิตจากรับรับและรายจ่ายในรอบ
ระยะเวลา ๕ ปี หลักสูตรมีประมาณการรายรับ ๒๗,๖๔๙,๖๖๒ บาท มีประมาณการค่าใช้จ่าย ๒๗,๕๔๕,๒๗๒ บาท    
ถือว่าหลักสูตรมีความคุ้มทุน และสาขานี้มีความส าคัญ จ าเป็นกับสภาพปัจจุบันและในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบอาชีพ 
 ๑๐) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา 
  - ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา   
  - ปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๔ ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๔ ภาคการศึกษา   
 ๑๑) โครงสร้างหลักสูตร 
 

รายละเอียด ปริญญาตรี ๔ ปี ปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) 
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
   ๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา 
         ๑.๑.๑ กลุ่มภาษาไทย 
         ๑.๑.๒ กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
 

ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 
จ านวน ๓ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 

ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป จ านวน ๒๑ หน่วยกิต  
ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และลงทะเบียนเรียน    

   ๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี 
 
 

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 
 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศ บังคับกลุ่ม
ภาษาอังกฤษ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
ได้แก่ ๑๔๒๑ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษ 



๒๔ 
 

รายละเอียด ปริญญาตรี ๔ ปี ปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) 
  ๑.๓ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
 
 
   ๑.๔ กลุ่มวิชาเลือก (กลุ่มวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์) 

ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 
 
ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต 

พ้ื น ฐ าน  ๑  และ  ๑๔๒๑  ๑๐๓ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ จ านวน ๓ 
หน่วยกิต 

๒) หมวดวิชาเฉพาะ 
   ๒.๑ กลุ่มวิชาแกน 
       ๒.๑.๑ คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนัก 
                เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๒.๑.๒ พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
       ๒.๒.๑ กลุ่มประเด็นด้านองค์การและ 
               ระบบสารสนเทศ 
       ๒.๒.๒ กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
       ๒.๒.๓ กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทาง 
                ซอฟต์แวร์ 
       ๒.๒.๔ กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
   ๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก 

ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 
 
๖ หน่วยกิต 
๕๗ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 
 
๒๑ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
 
๑๕ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า ๖๓ หน่วยกิต 
- 
 
 
 
๕๗ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 
 
๒๑ หน่วยกิต 
๑๒ หน่วยกิต 
 
๑๕ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ยกเว้นหมวดวิชาเลือกเสรี  
จ านวน ๖ หน่วยกิต ตามโครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 

๑๒)  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ทั้ง ๒  แบบ ดังนี้ 
        ๑๒.๑ ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ๑๒๐ หน่วยกิต ส าหรับปริญญาตรี ๔ ปี และจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
๗๒ หน่วยกิต ส าหรับปริญญาตรี ๒ ปี (ต่อเนื่อง) โดยต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอด
หลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  

 ๑๒.๒ ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มวิชาชีพบังคับโดยต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ ยสะสม 
(Cumulative G.P.A) ในกลุ่มนี้ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 

 ๑๒.๓ ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
 

๑๒.๔ ไม่เป็นผู้ค้างช าระ… 



๒๕ 
 

 ๑๒.๔ ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 ๑๓) ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน : มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒  และตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
จ านวน ๑๕ ตัวบ่งชี้ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  
                                  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
                        

  ๔.๓.๔  ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี 
          สิ่งแวดล้อม  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

   รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
     ๑. คณะวิทยาศาสตร์  ขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  หลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ 

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติเปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจ านวน ๑ ครั้ง ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา

รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม  ๒๕๕๗  

  ๒. เหตุผลในการขอปิดหลักสูตรเนื่องจาก 
           ๒.๑) มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับเข้า ติดต่อกันเป็นเวลา ๒ ปี ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
           ๒.๒) ไม่มีนักศึกษาใหม่  ติดต่อกันเป็น เวลา ๒ ปี  ตั้ งแต่ปีการศึกษา           
๒๕๕๗ - ๒๕๕๘   
     ๒.๓) หลักสูตรไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่คุ้มค่าในการด าเนินการเปิดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ทั้งนี.้.. 



๒๖ 
 
 ทั้งนี้ หลักสูตรมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายในปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา แผน ก แผน ข สถานภาพ 
๒๕๕๔ 

  
นายสมหวัง  ฤทธิ์ทวงศ์ ไม่มี คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
นางสาวกรรณิการ์  บุตรสระคู ไม่มี คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
นายทักษกร  วงศ์สีดา ไม่มี คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

๒๕๕๕ ๒ คน ๒ คน พ้นสภาพ เนื่องจากไม่ข้ีนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
๒๕๕๖ ๑ คน ๑ คน พ้นสภาพ เนื่องจากไม่ข้ีนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

ปีการศึกษา แผน ก แผน ข สถานภาพ 
๒๕๕๗ ไม่มี ไม่มี  
๒๕๕๘ ไม่มี ไม่มี  

  

   ๓. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบแล้วการขอปิดหลักสูตรเป็นไป 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๕๒  ข้อ ๓ (๓.๒) หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  หรือหลักสูตรที่ไม่มี
นักศึกษาเข้าศึกษาหรือไม่เปิดการเรียนการสอนติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา และ ข้อ (๓.๓)  หลักสูตรที่มีปัญหาในการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม หรือหลักสูตรไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่คุ้มค่า  ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศ
และนโยบายการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่หมดความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต  
 การนี้  จึงขอปิดหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เป็นต้นไป  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

              รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร                

พ.ศ. ๒๕๔๘  

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑  จนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงแล้ว 

 

   จ านวน ๒ ครั้ง… 



๒๗ 
 
จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๘  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้
ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  และปรับปรุงครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สรุปสาระส าคัญการปรับปรุง ดังนี้ 
 ๑) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นต้นไป 
 ๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ –นามสกุล 
คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวกันยรัชนิ์  ศรีจนัทร ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : อุทยานและนนัทนาการ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์: ๒๕๔๘ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต : การท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี : ๒๕๔๕ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

๒ นางสาวพชัรี  ธาน ี
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ : การจัดการทางวฒันธรรม  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย : ๒๕๕๐ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต : การโรงแรมและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลยัสยาม : ๒๕๔๑ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

๓ นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ : การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม : ๒๕๕๔ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต : การท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี : ๒๕๔๘ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ ดร.พรชัย ศักดิ์สิริโสภณ 
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต : การจดัการการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
มหาวิทยาลยัสารคาม : ๒๕๕๕ 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ : การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว  
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ : ๒๕๕๐ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต : การตลาด 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธานี : ๒๕๔๕ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

            ล าดับ… 



๒๘ 
 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ –นามสกุล 
คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ เรืองก าเนิด 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : มานุษยดุริยางควิทยา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ : ๒๕๔๓ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต : ดนตรีไทย  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ : ๒๕๓๗ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     

 ๓) ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
 ๔) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ข้อ ๕.๑ – ๕.๔ ดังนี้ 

 ๔.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือมีคุณสมบัติตามที่                     
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

๔.๒  ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญา                         
ตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๔.๓  ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
๔.๔  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 ๕) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดรับปีละ ๗๐ คน 
 ๖) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต จ านวน ๑๔,๓๙๘.๓๒ บาท/คน/ปี 
 ๗) ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา 

 ๘) โครงสร้างหลักสูตร 

   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต 
  ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  ๓๑  หน่วยกิต 
              ๑.๑ กลุ่มภาษา   ๑๕  หน่วยกิต  
  ๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์     ๖  หน่วยกิต 
  ๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า     ๗   หนว่ยกิต 
        และการจัดการ 
  ๑.๔ กลุ่มวิชาเลือก     ๓   หนว่ยกิต 
             ๒) หมวดวิชาเฉพาะ  
   ๒.๑ แผนการศึกษาแบบฝึกงาน ไม่น้อยกว่า  ๑๐๒ หน่วยกิต 
                  ๒.๑.๑ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   ๒๔  หน่วยกิต 
              ๒.๑.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า     ๓๐  หน่วยกิต 
   
        ๒.๑.๓ กลุ่มวิชา… 



๒๙ 
 
               ๒.๑.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๗  หน่วยกิต 
                             ๒.๑.๔ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า     ๓  หน่วยกิต   
                          ๒.๑.๕ กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า   ๑๘  หน่วยกิต 
                  ๒.๒ แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า  ๑๐๒ หน่วยกิต 
                  ๒.๒.๑ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า   ๒๔  หน่วยกิต 
              ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า   ๒๗  หน่วยกิต 
               ๒.๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกว่า   ๒๗  หน่วยกิต 
                             ๒.๒.๔ กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า      ๖  หน่วยกิต   
      ๒.๒.๕ กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า   ๑๘  หน่วยกิต 
 ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖  หน่วยกิต     
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๓๙  หน่วยกิต 
 

 ๙) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวดที่ ๑๓  ได้แก่ 

๙.๑  ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ  ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  จ านวนหน่วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตร ๑๓๙ หน่วยกิต  โดยต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A)  ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
๒.๐๐   

๙.๒  ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐  ในหมวดวิชาชีพบังคับ 
๙.๓  ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
๙.๔  ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  และจักได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
              

 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุง 
 

หลักสูตร... 



๓๐ 
 
หลักสูตรแล้ว ๑ ครั้ง  ในปี ๒๕๕๔  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้ คณะได้แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว 

ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สรุปสาระส าคัญการปรับปรุง ดังนี้ 
๑) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน ดังนี้ 
 
 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย 
Doctor of Philosophy : Civil Engineering (Structural Engineering)  
University of Texas at Austin, USA : ๒๕๔๖ 
Master of Science : Civil Engineering (Structural Engineering and 
Solid Mechanics)  
Colorado State University, USA : ๒๕๔๐ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๘ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย  
Doctor of Philosophy : Civil Engineering (Structural Engineering)  
University of Manchester Institute of Science and Technology 
(UMIST), UK : ๒๕๔๔ 
Master of Science : Structural Engineering University of 
Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK : 
๒๕๔๑ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๙ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ ์ 
Doctor of Philosophy : Transport  University of Leeds, UK : ๒๕๔๕ 
Master of  Engineering : Transport Engineering and Operations  
University of  Newcastle upon Tyne, UK : ๒๕๔๑ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๘ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 



๓๑ 
 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร  ทวีวุฒิ  
Doctor of Philosophy : Water Resource Engineering  University 
of Newcastle upon Tyne, UK  : ๒๕๔๘ 
Master of  Engineering : Structural Engineering and Construction 
Management  
University of Newcastle upon Tyne, UK : ๒๕๔๑ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
๒๕๓๙ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ ์ วังไพศาล  
Doctor of Philosophy : Civil Engineering  Monash University, 
Australia : ๒๕๔๖ 
Master of  Engineering : Water Engineering  University of New 
South Wales, Australia : ๒๕๔๑ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๒ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

 

 

๓) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ 
๔) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๔.๑ เป็นผู้ส า เร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  จาก

สถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรองคุณวุฒิ 
ยกเว้นในสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด 

๔.๒ ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๑  ซึ่งเป็นการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว จะต้องเป็น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป หรือมี
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า 5 ปี หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ๔.๓ ผู้เข้าศึกษาในแผน ก แบบ ก ๒ ซึ่งเป็นแบบที่มีการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๑๕ คน  
 - แผน ก แบบ ก ๑ รับนักศึกษา จ านวน ๕ คน  
 - แผน ก แบบ ก ๒ รับนักศึกษา จ านวน ๑๐ คน 
๖) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา  จ านวน ๕๙,๓๗๔ บาท/คน/ปี 
๗) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา ใช้เวลาการศึกษา ๒ ปี สามารถขยาย

การศึกษาได้ไม่เกิน ๕ ปี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

    ๘) โครงสร้าง… 



๓๒ 
 

๘) โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
  - แผน ก แบบ ก ๑ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
  - แผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 

รายละเอียด แผน ก แบบ ก ๑ แผน ก แบบ ก ๒ 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 
    ๑) วิชาพ้ืนฐาน 
    ๒) วิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
    ๓) กลุ่มวิชาบังคับ 
    ๔) กลุ่มวิชาเลือก 

 
- 
๕ หน่วยกิต 
- 
- 

 
๙ หน่วยกิต 
๒ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 

ข. หมวดวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ๓๖ หน่วยกิต ๑๒ หน่วยกิต 
    

๙) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
  ๙.๑ แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่ านการสอบปากเปล่ าขั้นสุดท้าย  
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์  
ในวา รสาร ระดั บช าติ ห รื อ ระดับนานาชาติ ที่ มี คุณภาพตามประกาศคณะกร รมการการ อุดมศึ กษา  
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  ๙.๒ แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว   
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  และจกัได้เสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 
             ๔.๓.๗  การปรับปรุง... 



๓๓ 
 
  ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เนื่องจากครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงหลักสูตร
แล้ว ๑ ครั้ง ในปี ๒๕๕๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร         
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้ คณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และส่งหลักสูตรให้คณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ตรวจสอบก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย  จ านวน ๓ ท่าน ได้แก ่

๑) รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก  
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ และ  
๓) รองศาสตราจารย์ ดร.นิวิท เจริญใจ  

ซึ่งคณะได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ เรียบร้อยแล้ว 
ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
สรุปสาระส าคัญการปรับปรุง ดังนี้ 
๑) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
๒) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน ดังนี้ 

 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย 
Doctor of Philosophy : Civil Engineering (Structural Engineering)  
University of Texas at Austin, USA : ๒๕๔๖ 
Master of Science : Civil Engineering (Structural Engineering and 
Solid Mechanics)  
Colorado State University, USA : ๒๕๔๐ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๘ 
 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

      ล าดับ... 



๓๔ 
 
ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ : สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย  
Doctor of Philosophy : Civil Engineering (Structural Engineering)  
University of Manchester Institute of  Science and Technology 
(UMIST), UK : ๒๕๔๔ 
Master of Science : Structural Engineering  University of 
Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), UK : 
๒๕๔๑ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๙ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์  
Doctor of Philosophy : Transport  University of Leeds, UK : ๒๕๔๕ 
Master of  Engineering : Transport Engineering and Operations  
University of  Newcastle upon Tyne, UK : ๒๕๔๑ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๘ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ  
Doctor of Philosophy : Water Resource Engineering  University 
of Newcastle upon Tyne, UK  : ๒๕๔๘ 
Master of  Engineering : Structural Engineering and Construction 
Management  
University of Newcastle upon Tyne, UK : ๒๕๔๑ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
๒๕๓๙ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ ์วังไพศาล  
Doctor of Philosophy : Civil Engineering  Monash University, 
Australia : ๒๕๔๖ 
Master of  Engineering : Water Engineering  University of New 
South Wales, Australia : ๒๕๔๑ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๒ 

อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

 

 

๓) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนนอกวัน-เวลาราชการ 
๔) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๔.๑ เป็นผู้ส าเร็จ... 



๓๕ 
 

 ๔.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ์กับ
หลั กสู ต รจ ากสถาบั น อุดมศึ กษาที่ ก ร ะทรวงศึ กษาธิ ก าร  หรื อส านั ก ง านคณะกรรมการข้ า ร าชการ  
พลเรือนให้การรับรอง ยกเว้นในสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด 

 ๔.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ 
กับหลักสูตรที่เข้าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอที่จะท า
วิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนด 

  ๔.๓ ผู้เข้าศึกษา แบบ ๑.๑ ซึ่งเป็นการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการท า
วิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ ากว่า ๕ ปี หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 ๔.๔ ผู้เข้าศึกษา แบบ ๒.๒ ซึ่งเป็นแบบที่มีการศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ จะต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๐๐ ขึ้นไป และจะต้องผ่านการน าเสนอหัวข้อโครงงานวิจัยเบื้องต้นก่อน 

 ๔.๕ มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

๕) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๕ คน  
 - แบบ ๑.๑ รับนักศึกษา จ านวน ๔ คน  
 - แบบ ๒.๒ รับนักศึกษา จ านวน ๑ คน 
๖) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๖๙,๘๐๐ บาท/คน/ปี 
๗) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา ใช้ เวลาการศึกษา ๓ ปี   

สามารถขยายการศึกษาได้ไม่เกิน ๖ ปี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๘) โครงสร้างหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
  - แบบ ๑.๑ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  - แบบ ๒.๒ ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 

รายละเอียด แบบ ๑.๑ แบบ ๒.๒ 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 
    ๑) วิชาพ้ืนฐาน 
    ๒) วิชาพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
    ๓) กลุ่มวิชาบังคับ 
    ๔) กลุ่มวิชาเลือก 

 
- 
๒ หน่วยกิต 
- 
- 

 
๙ หน่วยกิต 
๒ หน่วยกิต 
๙ หน่วยกิต 
๖ หน่วยกิต 

ข. หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  



๓๖ 
 

๙) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
 ๙.๑ แบบ ๑ สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า
วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
ได้  
  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา                 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๒ เรื่อง  
 ๙.๒ แบบ ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็น
ผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
 ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                         
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  และจักได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
                

  ๔.๓.๘  ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
              อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

   จ านวน ๕ หลักสูตร 
      รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปจากเดิม  และเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒    

ทั้งนี้ การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม           
พ.ศ. ๒๕๕๙  เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรน าเสนอเพ่ือพิจารณา  รวมทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร ดังนี้  

 สังกัด/หลักสูตร... 



๓๗ 
 

สังกัด/หลักสูตร ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ 

เดิม ปรับปรุง 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
๑) วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๔  

อาจารย์ในที่ตั้ง 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชยั         
   ศุภอรรถกร 
๒) นางอัปสร อินทิแสง 
๓) นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์ 
๔) นายพิชิต โสภากันต์ 
๕) นางสาวปิยะนันท์  พนากานต์ 
อาจารย์นอกท่ีตั้ง 
๖) นางณัฏฐ์นรี โสภากันต์ 
๗) นายธวัชชัย สลวงสิงห์ 
๘) นายวรยุทธ วงศ์นิล 
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยาพร 
แก่นสาร์ 
๑๐) นายอาทิตย์ บุญเริง 

อาจารย์ในที่ตั้ง 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชยั               
   ศุภอรรถกร 
๒) นางอัปสร อินทิแสง 
๓) นายอนุสรณ์ บรรเทิง 
๔) นายพิชิต โสภากันต์ 
๕) นางสาวปิยะนันท์  พนากานต์ 
อาจารย์นอกท่ีตั้ง 
๖) นางณัฏฐ์นรี โสภากันต์ 
๗) นายธวัชชัย สลวงสิงห์ 
๘) นายชุมพร หลินหะตระกูล 
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยาพร 
แก่นสาร์ 
๑๐) นายอาทิตย์ บุญเริง 

 
รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

๒) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประสงค์สม  ปุณยอุปพัทธ์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  
   พัฒนพิพิธไพศาล 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซังเซ็ง        
   เลียงจินดาถาวร 
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พรพรรณ  พ่ึงโพธิ์ 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.         
มะลิวรรณ  อมตธงไชย 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประสงค์สม  ปุณยอุปพัทธ์ 
๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  
   พัฒนพิพิธไพศาล 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ซังเซ็ง        
   เลียงจินดาถาวร 
๔) ดร.ศันสนีย์ ศรีจันทร์ 
๕) ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
๓) บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 
๒๕๕๕  

อาจารย์ในที่ตั้ง 
๑) นางสาวศุภกัญญา  จันทรุกขา  
๒) นางสาวรชยา  อินทนนท์ 
๓) นายวิญญู  วีระนันทาเวทย์ 
๔) นายศรัณย์  วีสเพ็ญ 
๕) นายไกรศักดิ์  ยงกุลวณิช 

อาจารย์ในที่ตั้ง 
๑) นางสาวศุภกัญญา  จันทรุกขา  
๒) นางสาวรชยา  อินทนนท์ 
๓) นางสาวกนกกานต์  เทวา
พิทักษ์ 
๔) นายศรัณย์ วีสเพ็ญ  

 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 



๓๘ 
 

สังกัด/หลักสูตร ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หมายเหตุ 

เดิม ปรับปรุง 
อาจารย์นอกท่ีตั้ง 
๖) นายเกียรติกุล  กุลตังวัฒนา                
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภา  
    โภคสวัสดิ์      
๘) นางสาวปวีณา  ทองบุญยัง                 
๙) นางสาวอัจฉรา  อรรคนิตย์                 
๑๐) นางสาวสุภัตราภรณ์  สาย
สมบูรณ์        

๕) นายไกรศักดิ์  ยงกุลวณิช 
อาจารย์นอกท่ีตั้ง 
๖) นายเกียรติกุล  กุลตังวัฒนา                
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลภา  
    โภคสวัสดิ์        
๘) นางสาวปวีณา  ทองบุญยัง                 
๙) นางสาวอัจฉรา  อรรคนิตย์                 
๑๐) นางสาวสุภัตราภรณ์  สาย
สมบูรณ์        

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๔) วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) นายประสิทธิ์  นครราช 
๒) นายคมสันติ์  ดาโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์         
    จันทร์จรัสจิตต ์
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  
    แก้วแดง 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ  
    วงศ์สายเชื้อ 

๑) นายประชา  ค าภักดี  
๒) นายคมสันติ์  ดาโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์         
    จันทร์จรัสจิตต ์
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  
    แก้วแดง 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ  
    วงศ์สายเชื้อ  

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

๕) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๕๕  

๑) นายประสิทธิ์  นครราช 
๒) นายคมสันติ์ ดาโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์         
    จันทร์จรัสจิตต ์
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  
    แก้วแดง 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ  
    วงศ์สายเชื้อ 

๑) นายประชา  ค าภักดี  
๒) นายคมสันติ์  ดาโรจน์ 
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภฤกษ์         
    จันทร์จรัสจิตต ์
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  
    แก้วแดง 
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรการ  
    วงศ์สายเชื้อ 

รายละเอียด
การแก้ไข
ตามเอกสาร
ประกอบการ
ประชุม…… 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวนทั้งสิ้น ๕ หลักสูตร  
                มติที่ประชุม… 



๓๙ 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

 

  ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่

ประชุมเพ่ือพิจารณา    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง            
พ.ศ. ๒๕๕๙  เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) พ.ศ. ๒๕๕๒  
นโยบายของประเทศในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) มาตรฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
ของเครือข่ายวิชาศึกษาท่ัวไปของประเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย   

สาระส าคัญในการปรับปรุง ดังนี้ 
๑) ปรับปรุงปรัชญา วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘     
๒) ปรับปรุงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย        

และมาตรฐานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ของเครือข่ายวิชาศึกษาท่ัวไปของประเทศ 
๓) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา เพ่ิมรายวิชาใหม่ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความ

สนใจ  
๔) ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  และจักได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรต่อไป 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑.  บทสรุปการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  

หน้าที่ ๑  ข้อ ๑.๔ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แก้ไข  ๔) ตัดค าว่า “และ
ความรับผิดชอบ” ออก  และให้เพิ่มข้อความค าว่า “มีการส่งเสริมให้สร้างเครือข่ายการท างานระหว่างเพ่ือนต่างชาติ 
เป็นต้น”  ท้ายประโยค  

 ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา เรื่อง การเพ่ิมวิชาที่สร้างทักษะให้มากขึ้น เช่น วิชาทักษะการจัด
การเงินเพ่ือความม่ันคงของชีวิต  และวิชาการจัดการธุรกิจ เป็นต้น  มหาวิทยาลัยควรน าไปบรรจุไว้ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วย  

 ๓. เอกสารประกอบการพิจารณาที่ ๒  แบบ สมอ. 08  แก้ไข หน้าที่ ๑๐ ตารางช่องที่ ๒  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (ใหม่)  ๑๑๐๐ ๑๑๕  คณิตศาสตร์เพ่ือการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑  ตัดค าว่า               
“ในศตวรรษท่ี ๒๑”  ออก 
 
 

                                                                                     มติที่ประชุม... 



๔๐ 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 

      ๔.๓.๑๐  การปรับปรุงการเขียนแบบ มคอ. ๒ 
             รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา    เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร            
พ.ศ. ๒๕๕๘  ท าให้ต้องมีการปรับปรุงแบบการเขียนรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒)  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ดังกล่าว  เพ่ือให้ทุกคณะ/หลักสูตร น าไปปฏิบัติ  
  นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนด
รายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา  โดยมีประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทาง มคอ. ๓-๗  โดย
สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถาบันได้ แต่ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการท า               
มคอ. ๓-๗ 
  ๒) ให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ใน
การติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด ๑-๖ ใน มคอ. ๒ แต่ละหลักสูตร             
ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับ 
มคอ.๑ (ถ้ามี) 
  ๓) หลักสูตรสามารถใช้ตัวบ่งชี้ตามแบบเดิมได้ ตามแนวทางกรอบมาตรฐานฯ พ.ศ. ๒๕๕๒                  
(เป็นตัวอย่างและแนวทาง)  
   ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน) แล้ว ให้เสนอปรับปรุง แบบ มคอ.๒ หมวด ๗ 
การประกันคุณภาพการศึกษา การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดกลุ่มให้ครอบคลุมทั้ง ๖ ด้านตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  การปรับปรุงแบบ มคอ. ๒  หมวด ๗ การประกัน
คุณภาพการศึกษา การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒๕๕๘    
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

 
 
 
 
 
 

          ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



๔๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  (ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

            พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ตามที่ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาได้เสนอวาระ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม                 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  ในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  โดยขอความเห็นชอบในการจัดสรรอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาแบบเหมาจ่ายส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ        

(ร่าง) ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ในการนี้  ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙  ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. เห็นสมควรให้แก้ไขชื่อใหม่เป็น “(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ๒. เห็นสมควรให้แก้ไขรูปแบบการเขียน (ร่าง) ประกาศใหม่ ข้อ ๓ (ข้อ ๓.๑ ๓.๓ – ๓.๙)                            
ค าว่า “จัดสรรให้มหาวิทยาลัย” เปลี่ยนเป็น “จัดสรรให้คณะ”  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้                         
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  ก่อนส่งให้
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ๔.๔.๒  ขออนุมัติ... 



๔๒ 
 

   ๔.๔.๒  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง                  
      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Faculty of Medicine  
      and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta  
           ประเทศอินโดนีเซีย 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ            
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย คณะพยาบาล
ศาสตร์ ได้ขอความอนุเคราะห์มายัง ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาด าเนินการจัดท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Faculty of 
Medicine and Health Science, Universitas of Muhammadiyah Yogyakarta (MHS-UMY) ประเทศอินโดนีเซีย  

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษาและรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ กับ MHS-UMY ดังนี้ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑. ชื่อหน่วยงาน บุคคลและสถานที่ติดต่อ ชื่อหน่วยงาน  

Faculty of Medicine and Health Science 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
บุคคล  
Dr. Ardi Pramono, Sp. An. M.Kes, Dean 
ที่อยู่  
Faculty of Medicine and Health Science, 
JI. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, 
Yogyakarta, Indonesia ๕๕๑๘๓ 
โทรศัพท์ (๐๒๗๔) ๓๘๗๖๕๖ ext ๒๑๕ 
โทรสาร (๐๒๗๔) ๓๘๗๖๕๘ 

๒. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยมูฮามาดิยาร์ ยอร์คยากาตาร์  เป็นมหาวิทยาลัย
เอกชนในประเทศอินโดนีเซีย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๔ ภายใต้
องค์กรมูสลิม มูฮามาดิยาร์  ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่มีสมาชิก ๒๙ 
ล้านคน  และเน้นกิจกรรมด้านศาสนาและการศึกษา องค์กรนี้เป็น
เจ้าของโรงเรียนจ านวน ๕,๗๕๔  โรงเรียน ๒๙ มหาวิทยาลัย  และ
หลายร้อยคลินิกและโรงพยาบาลครอบคลุมทั้งประเทศอินโดนีเซีย 

๓. จุดแข็ง/จุดเด่น - ได้รับการรับรองระดับ "A" จาก SK BAN PT No.๐๖๑/SK/BAN-
PT/Ak-IV/PT/II/๒๐๑๓ 
- สนับสนุนโดยองค์กรใหญ่  

      หวัข้อ... 



๔๓ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๔. ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การ

ปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมี
ข้อตกลง 

๑. ทุกปี จะมีกิจกรรม Nursing Summer School 
๒. ๓๑ พฤษภาคม - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖  ส่งนักศึกษาไปร่วม

กิจกรรมเรียนในชั้นเรียน อภิปรายกลุ่ม ศึกษาดูงาน และ        
ทัศนศึกษา นักศึกษา ๔ คน เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ ๒            
จ านวน  ๑ คน  และชั้นปีที่ ๓  จ านวน ๓ คน  โดยมีอาจารย์
ประจ าโครงการฯ คือ ดร. น าพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ 

๓. ๓๐ พฤษภาคม - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗  ส่งนักศึกษาไปร่วม
กิจกรรมเรียนในชั้นเรียน อภิปรายกลุ่ม ศึกษาดูงาน และ   
ทัศนศึกษา  นักศึกษา ๒ คน เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  จ านวน 
๒ คน  โดยมีอาจารย์ประจ าโครงการฯ คือ อาจารย์อาภรณ์            
ค าก้อน 

๔. Exchange students for the Advanced Nursing      
Education Course (๔ อาทิตย์) 

๕. ๑๑ ตุลาคม - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  นักศึกษาระดับปริญญา
โทจ านวน ๔ คน  เดินทางไปน าเสนอผลงาน ร่วมอภิปราย
กลุ่ม สัมมนาศึกษาดูงาน  และทัศนศึกษา  โดยมีอาจารย์
ประจ าโครงการฯ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุรีย์ ธรรมิกบวร 
และ อาจารย์จารุวรรณ  ชุปวา  

๕. ความร่วมมือที่วางแผนจะท าร่วมกัน
หรือข้อผูกมัดต่าง ๆ 

ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความร่วมมือและพัฒนาโดยจัดให้มีการ 
๑. แลกเปลี่ยนนักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์ 
๒. ให้โอนหน่วยกิตของวิชาเลือกได้ คือ วิชา การดูแลข้าม

วัฒนธรรม ๓ หน่วยกิต และวชิา ฝึกปฏิบัติการพยาบาล
วิชาชีพ ๒ หน่วยกิต 

๓. ปริญญาตรีร่วม สาขาการพยาบาล  
๖. ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 

ของมหาวิทยาลัย 
๑. พันธกิจที่ ๑ เพ่ือเสริมสร้างความรู้และเปิดโลกทัศน์ของ

นักศึกษา และส่งผลให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  
๒. พันธกิจที่ ๒ มีความเป็นไปได้ที่จะท าโครงการวิจัยร่วมกันเพ่ือ

พัฒนาชุมชนในท้องถิ่น  
๓. สนับสนุนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสร้าง

ชื่อเสียงและความเป็นสถาบันชั้นน าในระดับอาเซียนและลุ่ม
น้ าโขง 

๗. หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นต้นเรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



๔๔ 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๘. ระยะเวลาที่มีผลผูกพันของข้อตกลง

ความร่วมมือ 
ต่อสัญญาทุก ๕ ปี  

๙. ระดับผู้ลงนามของอีกฝ่าย คณบดี  
๑๐. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย ม.อุบลฯ คณบดี โดยขอรับมอบอ านาจจากอธิการบดี 
๑๑. วิธีการลงนาม ลงนามและจัดส่งทางไปรษณีย์ 
๑๒. ระบุ วัน เดือน ปี ท่ีจะลงนาม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

 

 การนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง                                
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ MHS-UMY จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษา
และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เสนอ บันทึกข้อตกลงฯ ที่ได้ตรวจสอบ/แก้ไข ภาษาให้ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ มาพร้อมประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท า/ลงนามความร่วมมือฯ กับ           
MHS-UMY  
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

       ๔.๔.๓  รายงานผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ตามมติ 
     สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                     
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ คณะ ส านัก และ
หน่วยงาน  รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยผ่านระบบสารสนเทศติดตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจักได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ  
คณะ ส านัก และหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ต่อไป 
 บัดนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก หน่วยงาน  ตามมติสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ   
            ๔.๔.๔  (ร่าง) ระเบียบ... 



๔๕ 
 
   ๔.๔.๔  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

           ระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. 
      รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นปริญญาตรี  ในแต่ละคณะและสาขาวิชา
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการจัดศึกษาในปัจจุบัน  

ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘                        
ได้มีมติอนุมัติปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (แผนฝึกงานด้านการ
จัดการธุรกิจค้าปลีก) จากอัตรา ๑๙,๕๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา เป็น อัตรา ๒๒,๕๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา                        
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน และส าหรับนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด  

เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด (แผนฝึกงาน               
ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก) ที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  มีการเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับเพ่ือ
เป็นการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการจัด ท า                        
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ….  เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน หรือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม
แผนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาท้ังโครงการปกติ และโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

 
 

๐ - ๓ หน่วยกิต ๔ - ๖ หน่วยกิต ๗ - ๙ หน่วยกิต 
รายการ ภาค

ปกต ิ
โครงการ
พิเศษ 

รายการ ภาค
ปกติ 

โครงการ
พิเศษ 

รายการ ภาค
ปกต ิ

โครงการ
พิเศษ 

ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ค่าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ค่าลงทะเบียน ๔,๕๐๐ ๑๓,๐๐๐ 
ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย  

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย  

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย  

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวม
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐ รวม
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รวม
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๖,๕๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

 

 

    ซึ่งที่ประชุม... 



๔๖ 
 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๔  สิงหาคม  

๒๕๕๘  ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน

หรือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ   

ระดับปริญญาตรี  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่                            

๒๐ มกราคม๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาฤดูร้อน หรือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษา  ส าหรับนักศึกษา

โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี 

ส าหรับ นักศึกษาต่างสถาบัน นักศึกษาต่างชาติ และบุคคลภายนอก ได้มีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ได้ก าหนดอัตราตามหน่วยกิตท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน และตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

๑. กรณีลงทะเบียนในสังกัดคณะวิชาในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่ม 

สาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ านวนหน่วยกิต                 
ทีล่งทะเบียน ดังนี้  

 

รายการ 
จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 

ตั้งแต่  
๐ - ๓ หน่วยกิต 

ตั้งแต่  
๔ - ๖ หน่วยกิต 

ตั้งแต่  
๗ - ๙ หน่วยกิต 

ตั้งแต่  
๑๐ หน่วยกิตขึ้นไป 

ค่าลงทะเบียน ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ตามอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย 
ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย  

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวมค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๓,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๖,๕๐๐ 

 

๒. กรณีลงทะเบียนในสังกัดคณะวิชาในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน ดังนี้ 
 

รายการ 
จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน 

ตั้งแต่  
๐ - ๓ หน่วยกิต 

ตั้งแต่  
๔ - ๖ หน่วยกิต 

ตั้งแต่  
๗ - ๙ หน่วยกิต 

ตั้งแต่  
๑๐ หน่วยกิตขึ้นไป 

ค่าลงทะเบียน ๓,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๑๓,๐๐๐ ตามอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมา
จ่าย ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย  

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวมค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

 

  โดยนักศึกษา... 



๔๗ 
 

โดยนักศึกษาต่างชาติจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ิมเติม ในอัตรา 
๗,๕๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษาปกติ  และอัตรา ๔,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างสถาบัน  นักศึกษาต่างชาติ และ
บุคคลภายนอก ดังกล่าวข้างต้น 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ….  เพ่ือเป็นการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรี  เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ   
 

   ๔.๔.๕  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม 
           การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ….  

    รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่าย  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นการก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขั้นปริญญาตรี   ในแต่ละคณะและสาขาวิชา
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการจัดศึกษาในปัจจุบัน  

เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายดังกล่าว เป็นการรวมค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ        

ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บจากนักศึกษา เช่น  ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย  ค่าหน่วยกิต  ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษที่เรียก

เก็บเป็นรายภาค เป็นต้น ในเบื้องต้น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่                      

๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค ที่เรียกเก็บ

นักศึกษาแบบเหมาจ่าย เพ่ือเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตรา ๔,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษาปกติ  โดย

ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยแล้ว ให้จัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยและ

คณะ ดังนี้ 

(๑) จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๒๐  และจัดสรรให้คณะที่เป็นส่วนราชการซึ่งนักศึกษาสังกัด            
ร้อยละ ๘๐  

(๒)  จัดสรรให้มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐  และจัดสรรให้คณะที่เป็นส่วนงานภายในซึ่งนักศึกษาสังกัด                                     
ร้อยละ ๙๐ 
 ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม 
๒๕๕๘  ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หรือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษา  ส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ          
                   ระดับปริญญาตรี…   



๔๘ 
 
ระดับปริญญาตรี  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่          
๒๐ มกราคม ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในกรณีที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาฤดูร้อน หรือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการศึกษา  ส าหรับนักศึกษา
โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี   โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตรา                     
๒,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา  ทั้งภาคการศึกษาปกติและภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วน
ที่เหลือจากการจัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยแล้ว จัดสรรให้คณะที่นักศึกษาสังกัด ร้อยละ ๑๐๐  

กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของต่างคณะ ให้จัดสรรในส่วนที่คณะได้รับ ไปเป็นค่าบริการการ
สอนให้กับคณะเจ้าของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในอัตรา ดังนี้ 

(๑) นักศึกษาโครงการปกติ 

- วิชาบรรยาย      จัดสรรให้หน่วยกิตละ  ๑๕๐ บาท  

- วิชาปฏิบัติการ    จัดสรรให้หน่วยกิตละ  ๓๐๐ บาท  

(๒) นักศึกษาโครงการพิเศษ 

- วิชาบรรยาย      จัดสรรให้หน่วยกิตละ  ๓๐๐ บาท  

- วิชาปฏิบัติการ    จัดสรรให้หน่วยกิตละ  ๖๐๐ บาท 
 

จากนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ได้มีมติเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างสถาบัน นักศึกษาต่างชาติ และ
บุคคลภายนอก  โดยก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามจ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  และกลุ่ม
สาขาวิชาต่างๆ  และให้จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว เป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/คน/-
ภาคการศึกษา  โดยค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยแล้ว  จัดสรรให้คณะ
ที่นักศึกษาสังกัด ร้อยละ ๑๐๐  กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาของต่างคณะ ให้จัดสรรในส่วนที่คณะได้รับ              
ไปเป็นค่าบริการการสอนให้กับคณะเจ้าของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในอัตรา ดังนี้ 

- วิชาบรรยาย      จัดสรรให้หน่วยกิตละ  ๓๐๐ บาท  
- วิชาปฏิบัติการ    จัดสรรให้หน่วยกิตละ  ๖๐๐ บาท 
 

โดยนักศึกษาต่างชาติจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ เพ่ิมเติม ในอัตรา 
๗,๕๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษาปกติ และอัตรา ๔,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษาฤดูร้อน  โดยค่าธรรมเนียม
การศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่จัดเก็บ ให้จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารจัดการและการ
ดูแลนักศึกษาต่างชาติ 

ทั้งนี้ จากค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยในอัตราต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรทั้งจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น  ได้น ามาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 
 

รายการ… 



๔๙ 
 

รายการ 

ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ค่าธรรมเนียม

การศึกษาภาค

การศึกษาปกติ 

(๔,๐๐๐ บาท) 

กรณีท่ีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนเกิน

กว่าระยะเวลาตาม

แผนการศึกษา และ

น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 

(๒,๐๐๐ บาท) 

กรณีนักศึกษา

ลงทะเบียนตั้งแต่ 

๑๐ หน่วยกิตข้ึนไป 

(๔,๐๐๐ บาท) 

กรณีนักศึกษา

ลงทะเบียนน้อย

กว่า ๑๐ หน่วยกิต 

(๒,๐๐๐ บาท) 

( ๑ )  ค่ า บ า รุ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  

๖๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐ ๓๐๐ 

(๒) ค่าบ ารุงห้องสมุด  ๖๐๐ ๓๐๐ ๖๐๐ ๓๐๐ 

(๓) ค่าบ ารุงอาคารเรียนรวม
และโสตทัศนูปกรณ์  

๒๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ 

(๔) ค่าบ ารุงกิจการนักศึกษา  ๒๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ 

(๕) ค่าบ ารุงกีฬา  ๒๐๐ ๑๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ 

(๖ )  ค่ า เบี้ ยประกั นขอ ง
เสียหาย 

๑๐๐ ๕๐ ๑๐๐ ๕๐ 

(๗) ค่าบริการสุขภาพ ๑๐๐ ๑๐๐ - - 

(๘) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหต ุ ๑๐๐ ๑๐๐ - - 

(๙) ค่าบ ารุงสถานศึกษา  ๑,๙๐๐ ๘๕๐ ๒,๑๐๐ ๑,๐๕๐ 
 

ดังนั้น  จึงขอเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ….  เพ่ือเป็นการก าหนดอัตราการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในปัจจุบัน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. .... หน้าที่ ๒  ข้อ ๔.๒  (๑) (๒)  แก้ไขเป็น  “จัดสรรให้คณะที่เป็นส่วนราชการร้อยละ ๘๐  และ
จัดสรรให้คณะที่เป็นส่วนงานภายใน ร้อยละ ๙๐” 
 
                       ๒. ส าหรับ… 



๕๐ 
 
 ๒. ส าหรับการจัดสรรค่าธรรมเนียมในส่วนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่จัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ของนักศึกษาแพทย์  ชั้นปีที่ ๔ – ๖  มอบมหาวิทยาลัย
พิจารณาระบุการจัดสรรไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                             
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. …. ฉบับนี้ด้วย 
  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่ม เติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเ ม่ือด า เนินการแก้ ไขเสร็จ เรียบร้อยแล้วส่ งให้                                 
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบ อีกครั้ง  ก่อนส่งให้                            
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป   
 

  ๔.๔.๖  การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗  ข้อ ๕๓ ก าหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา            
(สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนั้น  แต่ด้วยเหตุที่มหาวิทยาลัยมีการเลื่อนเปิด
เทอมแบบอาเซียน ท าให้ห้วงเวลาของการเปิด – ปิดเทอมภาคการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป (ห้วงการปิดเทอมภาค
การศึกษาภาคต้นอยู่ในห้วงเดือนมกราคม)  กอปรกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์”  ในวันที่ ๙ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙  จึงท าให้ไม่
สามารถจัดการเลือกตั้งได้คณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาได้ตามก าหนดความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ขอหารือไปยังส านักงานกฎหมายและนิติการ ให้พิจารณาวินิจฉัยเหตุ
ดังกล่าว ซึ่งต่อมาส านักงานกฎหมายและนิติการได้พิจารณาให้ความเห็นว่ากรณีดังกล่าวถือว่าเป็นเหตุผลและความ
จ าเป็นที่ท าให้ไม่อาจปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗  ข้อ ๕๓  
ได้อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากข้อบังคับฯ ข้อ ๘๕ ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
ข้อบังคับนี้ได้ ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงใคร่ขอให้สภามหาวิทยาลัย แก้ไขข้อบังคับข้อ ๕๓ วรรค ๒ โดยขอแก้ไข
ความว่า “ให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้เป็นอย่างอ่ืน โดยกลุ่ม
ใดได้คะแนนสูงสุด ก็ให้กลุ่มนั้นได้รับเลือกตั้ง” 
  ดังนั้น  ส านักงานพัฒนานักศึกษา  จึงเสนอวาระเพ่ือขอให้สภามหาวิทยาลัยใช้อ านาจตามข้อ ๘๕                
เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกข้อบังคับฯ นี้ ตามเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  วินิจฉัยและให้ความเห็นชอบและมีมติให้แก้ไข  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๕๓        
วรรคสอง จากข้อความ “ให้มีการเลือกตั้งเดือนมกราคม กลุ่มใดได้คะแนนสูงสุดก็ให้กลุ่มนั้นได้รับการเลือกตั้ง”  เป็น  
“ให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี  เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะประกาศให้เป็นอย่างอ่ืน โดยกลุ่มใดได้
คะแนนสูงสุด ก็ให้กลุ่มนั้นได้รับเลือกตั้ง” 
 

                มติที่ประชุม… 



๕๑ 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย องค์การ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๗  ข้อ ๕๓ วรรคสอง  โดยให้มีการเลือกตั้งภายในเดือนพฤษภาคม         
เฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  และในปีต่อไปให้เลือกตั้งภายในเดือนมกราคมตามเดิม  ทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
พ.ศ. ๒๕๓๗  และให้ยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฉบับใหม่  และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

 ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล 
         ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๖.๓  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย 
              อุบลราชธานี  ผู้รับการประเมิน คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

           

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (ลับ)    

       
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม  

๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  เลิกประชุม… 



๕๒ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๔๐  น. 

 
 
 
 

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

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 

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

      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

 
 


