๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๗. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๘. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
๙. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๑๐. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์
๑๑. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๓. นายขรรค์เพชร ชายทวีป
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๔. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
๑๕. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิชัย สมานชาติ
๑๖. นายชัช วงศ์สิงห์
๑๗. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
๑๘. นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
๑๙. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๒๐. นางอรอนงค์ งามชัด

นายกสภามหาวิทยาลัย
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ที่ไม่มา...

๒
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๓. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๔. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ ด้ ว ยคณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย
ได้ลาประชุม จานวน ๔ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
๓. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๔. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
หมายเหตุ

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ตาแหน่ง
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รับอนุญาตให้ลาประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพือ่ เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๔ ณ สานักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อธิการบดีจึงมอบหมายให้ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาต...

๓
๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ป ระชุ ม เนื่อ งจากการประชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ยอุ บ ลราชธานี
ในครั้ ง นี้ มี ร ะเบี ย บวาระการประชุ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมาย ดั ง นั้ น จึ ง อนุ ญ าตให้ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ การเข้าพบที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ ด้ว ยนายกสภามหาวิทยาลั ยและผู้ แทนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะเข้าพบ นายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในวั น ที่ ๒๘ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ไป
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการขอใช้ที่ดินบางส่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ส่วนรายละเอียดความคืบหน้าในการเข้าพบเป็นผลประการใด จะนามารายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา
ตามความในมาตรา ๑๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๑ ครบกาหนดในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตัง้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๕๑
กาหนดให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
ซึ่งประกอบด้วย
๑. รองอธิการบดีคนใดคนหนึ่ง
เป็นประธานกรรมการ
๒. ผู้แทนสภาอาจารย์จานวนหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
๓. ผู้แทนคณะซึ่งเป็นคณาจารย์ประจา จานวนคณะละหนึ่งคน
เป็นกรรมการ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบัญญัติดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่ได้ขออนุมัติดาเนินการเลือกตั้ งต่ออธิการบดี
และอธิการบดี ได้มีคาสั่ งมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานีที่ ๔๐๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ธัน วาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจา โดยแต่งตั้งให้รองอธิการบดี
ฝ่ายแผน...

๔
ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ เพื่อดาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา พ.ศ. ๒๕๕๑
ในการดังกล่าว คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ ได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
แล้ ว โดยได้ ด าเนิ น การรั บ สมั ค รผู้ แ ทนคณาจารย์ ป ระจ าคณะ ในระหว่ า งวั น ที่ ๑๖ – ๒๗ ธั น วาคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้งฯ ได้เชิญผู้แทนคณาจารย์ประจาคณะต่างๆ มาประชุมเพื่อเลือกกันเอง เพื่อให้ได้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา จากกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาละไม่เกิน ๒ คน
คณะกรรมการด าเนิ น การเลื อกตั้งฯ จึงขอรายงานผลดาเนิน การเลื อกกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย
ประเภทคณาจารย์ประจา ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้
- ผู้แทนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
๑. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
- ผู้แทนกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. นายชัช วงศ์สิงห์
คณะนิติศาสตร์
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิชยั สมานชาติ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทั้งนี้ มีวาระการดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการปรับยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร โดยมีนโยบายที่
สาคัญประการหนึ่ง คือ นโยบายการยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการปรั บยุ ทธศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนและปรับภารกิจ เพื่อปรับยุทธศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling)
จัดทาข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์และกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานด้านการปรับยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ สอดรับกับนโยบายการ
ปรับยุทธศาสตร์...

๕
ปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) และยุทธศาสตร์ชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามรายนามต่อไปนี้
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
ที่ปรึกษา
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. ศาตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย
ที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
ที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
ที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
ที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
ที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
ที่ปรึกษา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๙. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
๑๐. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม
กรรมการ
๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
๑๒. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ
กรรมการ
๑๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๑๔. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
๑๕. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
๑๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย
กรรมการ
๑๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ
กรรมการ
๑๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๑๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
กรรมการ
๒๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
กรรมการ
๒๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ
๒๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
๒๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์...

๖
๒๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๒๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๒๕. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๒๖. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๒๗. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
๒๙. คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๓๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์
๓๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์
๓๒. คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๓๓. ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
๓๔. ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
๓๕. ผู้อานวยการสานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
๓๖. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๓๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
๓๘. ผู้อานวยการกองแผนงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. วิเคราะห์ ศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ ทราบสถานะหรือตาแหน่งของมหาวิทยาลัยในการ
ดาเนินการให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
๒. ทบทวนภารกิจ ปรับเป้าหมาย เปลี่ยนวิธีการดาเนินการ เพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ
ตามความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
๓. ยกร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในระยะยาว เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
๔. ทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนงานราชการภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
๕. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผังแม่บทมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดรับกับบทบาทภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ ตอบข้อหารือ...

๗
๑.๒.๓ ตอบข้อหารือเรื่องการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้หารือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถึงการ
ดาเนินงานตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อ นไขการต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ ก าหนดไว้ ว่ า
“ให้สถาบันอุดมศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการเป็นรายปีตามมาตรฐานภาระ
งานทางวิชาการที่ ก.พ.อ. กาหนด ในกรณีที่ข้าราชการดังกล่ าวไม่ผ่านการประเมินในปีใด ให้สถาบันอุดมศึกษา
ดาเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ เพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๗” โดยสรุปประเด็นการหารือมีดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องนาความในข้อ ๘ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับกับข้าราชการที่ได้รับอนุมัติ ให้ต่อเวลาราชการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับหรือไม่
๒. หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องดาเนินการตามข้อ ๑ กรณีที่ข้าราชการฯ ที่ได้รับการต่อเวลา
ราชการดังกล่าว ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะต้องดาเนินการสั่งให้
ข้าราชการผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบาเหน็จบานาญเหตุทดแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๗ ในวันที่ ๑ ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป หรือในวันที่มหาวิทยาลัย
ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการแล้วเสร็จ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบข้อหารือดังกล่าวแล้วตามหนังสือ ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/๖๐๓ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งพิจารณาแล้วและมีความเห็นดังนี้
“๑) เมื่อ ก.พ.อ ได้อ อกประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้ าราชการพลเรื อนในสถาบัน อุด มศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ ถื อปฏิ บัติ ตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
แทน ดังนั้น ข้าราชการผู้ใดที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และยังคงรับราชการอยู่ ข้าราชการผู้นั้น
ย่อมอยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ด้วย และมหาวิทยาลัยจะต้องดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการทุกคนเป็นรายปี กรณีนี้ มหาวิทยาลัยจึงต้องนาความตามข้อ ๘ ของประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗...

๘
พ.ศ. ๒๕๕๗ มาใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการอยู่ก่อนและยังคงปฏิบัติ
ราชการอยู่ ณ วันที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบั นอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ เช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการ
ต่อเวลาราการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
๒) กรณีการออกเลขคาสั่ งให้ ข้าราชการออกจากราชการนั้น ไม่อาจมีคาสั่ งให้ ออกจากราชการ
ย้อนหลังได้ และไม่จาต้องให้ออกจากราชการ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ของประกาศ
มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการต่อเวลาราชการ ตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๕๙ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการ และ
การดาเนินการกรณีที่ข้าราชการไม่ผ่านประเมินการประเมินไว้แล้ว ประกอบกับประกาศดังกล่าวกาหนดให้อธิการบดี
รักษาการตามประกาศ และมีอานาจออกหลักเกณฑ์ คาสั่งหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการดาเนินการซึ่งไม่ขัดหรือแย้ง
กับประกาศนี้ อีกทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ ก็สามารถนาเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลวินิ จฉัย ชี้ขาดได้ ดังนั้น จึ งขอให้ มหาวิทยาลั ยดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่ าว
ข้างต้น”
จากหนังสือตอบข้อหารือของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้นนั้น แสดงให้
เห็นว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคาสั่งให้ข้าราชการจานวน ๓ ราย ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการต่อเวลาราชการตามประกาศ
ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกจากราชการ ตั้ งแต่ วั นที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เพื่ อรั บ บ าเหน็ จบ านาญเหตุ ทดแทน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๗ เนื่ อ งจากผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ผ่านการประเมิน จึงเป็นการดาเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.พ.อ. ฯ และมหาวิทยาลัยกาหนดข้างต้นแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การตอบข้อหารือเรื่องการปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ ๑๕...

๙
หน้าที่ ๑๕ บรรทัด ที่ ๔ มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยไป
ด าเนิน การตามขั้น ตอนวิธี การจั ด การความเสี่ยงที่น าเสนอ รวมทั้งข้ อเสนอแนะเพิ่มเติ มของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป”
หน้าที่ ๑๙ บรรทัด ที่ ๙ มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยไป
ด าเนิน การตามขั้ น ตอนวิธี การจั ด การความเสี่ยงที่น าเสนอ รวมทั้งข้ อเสนอแนะเพิ่มเติ มของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานผลการดาเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะทางานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความคุ้มค่าในการดาเนินการของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖๐ ได้เสนอ
ผลการศึกษา ดังนี้
๑. ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน
- หน่ ว ยการจั ด การศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ห ลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด การเรี ย นการสอน จ านวน
๓ หลักสูตร คือ
๑. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (สังกัดคณะวิทยาศาสตร์)
๒. หลักสูตรการบัญชี (สังกัด คณะบริหารศาสตร์) และ
๓. หลักสูตรการจัดการธุรกิจ (สังกัดคณะบริหารศาสตร์)
โดยในปี ก ารศึก ษา พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ได้ ตั้ ง เป้า หมายรั บ นั กศึ ก ษา สาขาละ ๕๐ คน แต่ ย อด
นักศึกษาที่รับได้จริง จัดว่าต่ากว่าเป้าหมายมาก รายละเอียดดังตารางจานวนนักศึกษารับเข้าระหว่างปีการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘
สาขาวิชา

๒๕๕๓

๒๕๕๔

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

เทคโนโลยีสารสนเทศ (คน)

๑๒

๑๑

๕

๘

๐

๐

การบัญชี (คน)

๒๑

๒๒

๑๐

๒๒

๓

๐

การจัดการธุรกิจ (คน)

๑๙

๙

๒

๑๐

๐

๑

จากผลดาเนิ น การข้างต้น และปั ญหาจากการที่ต้ องปรับปรุงหลั ก สู ตร ตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอน เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเดิม ดังนั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ จึงมีมติให้ชะลอการรับนักศึกษาในหลักสูตรที่เปิด
การเรียน…

๑๐
การเรียนการสอน ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และ
จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทมาประกอบการพิจารณาโดยเร่งด่วน
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสารสนเทศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะบริหารศาสตร์ และอาจารย์ประจาหลักสูตรของทั้ง
๓ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนที่หน่วยการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน จึงได้เดินทางไป
พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจและสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ ที่หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ ง
จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษานอกที่ตั้ง คณาจารย์และบุคลากรหน่วย
การศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหารร่วมรับฟังและให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น ๑๕ คน ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น ๖๒ คน
เสนอต่ออธิการบดี
อธิ ก ารบดี ไ ด้ ใ ห้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา และในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติให้
ดาเนินการดังนี้
๑. เห็นชอบให้ย้ายนักศึกษาที่ศึกษา ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ทุกคนทั้ง
๓ หลักสูตร มาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
ภาคเรียนที่ ๑ โดยมีดาเนินการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ดังนี้
(๑) การเดิน ทาง - มหาวิทยาลั ยจัดบริการรับส่ ง นักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี –
จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดรถไปรั บนักศึกษาที่จังหวัดมุกดาหาร ในวันอาทิตย์ ช่ว งบ่าย และจัดรถไปส่งนักศึกษาที่
จังหวัดมุกดาหาร วันศุกร์ ช่วงเย็น ทุกสัปดาห์ที่มีการจัดการเรียนการสอน
(๒) ที่พัก - ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยจัดหอพัก
สวัสดิการ (ห้องน้ารวม) พักห้องละ ๓ คน ราคา ๘,๕๖๗ บาท/คน/ภาคการศึกษา (รวมค่าไฟฟ้าแล้ว) ให้แก่นักศึกษา
และมอบให้คณะ/หลักสูตรจัดนักศึกษา เข้าพักตามความเหมาะสม ทั้งนี้จัดห้องพักให้ตามภาคการเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน
(๓) ค่าธรรมเนียมการศึกษา - มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน
เรียนตามจ่ายจริง ระหว่างที่ย้ายมาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยจัดสรรทุนให้ตาม
แผนและระยะเวลาของหลั กสู ตร เฉพาะภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ กรณีภ าคฤดูร้อนหากระบุ ในแผนการศึ กษาของ
หลักสูตรมหาวิทยาลัย จะจัดสรรทุนการศึกษาให้ แต่หากไม่อยู่ในแผนการศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าลงทะเบีย นเรีย นเอง อนึ่ง หากนักศึกษาศึกษาเกินระยะเวลาที่ห ลักสู ตรกาหนด นักศึกษาต้อง
รับผิดชอบเอง
(๔) การจั ดหาแหล่ งงงานนอกเวลา หรือ การจัดหาทุนการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส่ ว นตัว ของ
นั กศึกษา เห็ น ชอบให้ คณะและส านั ก งานพัฒ นานักศึกษา พิจารณาจัดหาแหล่ งงาน นอกเวลา ให้ แก่นักศึกษาที่
ประสงค์จะทางานระหว่างเรียน
๒. อาจารย์…

๑๑
๒. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเห็นชอบให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนต้องมา
ปฏิบัติหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
(๑) การมอบหมายภาระงานในภาคเรี ย นที่ ๒/๒๕๕๙ และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านใน
ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๑ ตุล าคม ๒๕๕๙ ถึง มีน าคม ๒๕๖๐ – กรณีบุ คลากรสายวิช าการ : เห็ น ชอบให้
ดาเนิ น การตามรู ป แบบและวิธีการของคณะต้นสั งกัด และคณบดีเป็นผู้ มอบหมายภาระงานและประเมินผลการ
ปฏิบั ติงาน กรณีบุ คลากรสายสนั บ สนุ น : เห็ นชอบให้ ดาเนินการตามรูปแบบและวิธีการ ของหน่ว ยงานที่สั งกัด
สานักงานอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้มอบหมายภาระ
งานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๒) สั งกั ดของบุ ค ลากรสายสนับ สนุน ที่ย้า ยที่ม าปฏิบั ติงานที่ม หาวิ ทยาลั ยอุบ ลราชธานี จั งหวั ด
อุบลราชธานี เห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี ว่าจะให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยงานใดตามความจาเป็นของหน่วยงาน
๓. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยต้องพิจารณาดาเนินการให้ข้อมูลและสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ชาวจังหวัดมุกดาหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจในเหตุผลและความจาเป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ต้องดาเนินการชะลอการรับนักศึกษา การยุติการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งทิศทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
๒. ประเด็นด้านการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ รายการอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ในวงเงินรวม
ทั้งสิ้น ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จาแนกเป็น
- เงินงบประมาณ
จานวน ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินนอกงบประมาณ
จานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- เงินสารองเผื่อเหลือเผื่อขาด
จานวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการหาผู้รับจ้างรายแรกในวงเงินจานวน ๒๖๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และในสัญญาแรกได้ดาเนินการกับทางบริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด โดยดาเนินการเบิก
จ่ายเงินตามงวดงานจานวน ๑ งวด เป็นเงินจานวน ๖,๕๔๖,๐๐๐ บาท ต่อมาทางบริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด
ประสบภาวะสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถดาเนินการบริหารสัญญาต่อได้ มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิกสัญญากับทาง
บริษัทและหาผู้รับจ้างรายใหม่เป็นบริษัทที่สอง คือ บริษัท อาร์เอสพีซี จากัด
สาหรับสัญญาที่สอง มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของงวดงานตามเนื้องานอีก ๕ งวดงาน
เป็นเงินงบประมาณจานวน ๒๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่บริษัท อาร์เอสพีซี จากัด และเบิกจ่ ายในส่วนเงินล่วงหน้า
ให้กับทางบริษัทอีก จานวน ๓๗,๑๘๕,๐๐๐ บาท ทาให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากสัญญาแรกและสัญญาที่สอง
รวมทั้งสิ้นจานวน ๖๘,๕๒๑,๐๐๐ บาท ต่อมาบริษัท อาร์เอสพีซี จากัด ไม่สามารถดาเนินการบริหารสัญญาให้แล้ว
เสร็จได้อีกเช่นกัน จึงได้ยกเลิกสัญญาไป
หลังจาก...

๑๒
หลังจากยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้าบริษัท
เจษฎ์ไทย คอนสตรัคชั่น จากัด และบริษัท แก้วสุริยะรุ่งเรือง จากัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเสนอราคาในราคาต่าสุดในส่วน
เนื้องานที่เหลือ จานวน ๒๒๒,๖๕๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับงบประมาณจากสัญญาแรกและสัญญาที่ สอง ที่มีการ
เบิ ก จ่ า ยแล้ ว อี ก จ านวน ๖๘,๕๒๑,๐๐๐ บาท ส่ ง ผลให้ ว งเงิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารดั ง กล่ า ว รวมเป็ น จ านวน
๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเกินกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการขออนุมัติขยาย
กรอบวงเงินงบประมาณ และขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา โดยในการ
ประชุ มคณะรั ฐ มนตรี อย่ างเป็ น ทางการนอกสถานที่ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวัน ที่ ๒๗ มีน าคม ๒๕๕๘ ณ จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ขยายทั้งวงเงินโดยได้เพิ่มเป็น ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท และระยะเวลาการ
ก่อสร้างจากเดิม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ เป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ มหาวิทยาลั ยจึงได้เชิญ กิจการร่ว มค้า
บริษัท เจษฎ์ไทย คอนสตรัคชั่น จากัด และบริษัท แก้วสุริยะรุ่งเรือง จากัด มาลงนามในสัญญา แต่บริษัททั้งสองไม่มา
ลงนามในสัญญาตามระยะเวลาที่กาหนด จึงได้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนั้น
มหาวิทยาลั ยจึ งได้หาผู้ รั บจ้ างรายใหม่อีกถึง ๔ ครั้ง ผลปรากฏว่ายังไม่มีผู้ มาเสนอราคา จนกระทั่ง
ครั้ ง ที่ ๕ ในช่ ว งต้ น ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึ ง ได้ ด าเนิ น การหาผู้ รั บ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารประกวดราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) โดยบริษัท ธีรการพัฒนา จากัด เป็นผู้เสนอราคาต่าสุดในเนื้องานส่วนที่เหลือ จานวน ๒๔๗,๕๙๔,๖๗๑
บาท ซึ่งเมื่อรวมกับงบประมาณจากสัญญาแรกและสัญญาที่สองที่มีการเบิกจ่ายแล้ว อีกจานวน ๖๘,๕๒๑,๐๐๐ บาท
ส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว รวมเป็นจานวน ๓๑๖,๑๑๕,๖๗๑ บาท ซึ่งเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ไว้ที่ ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการขอขยายวงเงินจานวนนี้ตามขั้นตอน คือ ขอความเห็นชอบ
แบบรูปและวงเงินต่อสานักงบประมาณ ครั้นเมื่อสานักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแบบรูปและวงเงินแล้ว จึงเสนอ
เรื่องต่อไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อกลั่นกรองเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) พิจารณาการขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณ และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้มหาวิทยาลัยสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้ยกเลิกสัญญา
ทั้งสองราย (บริษัท กาจรกิจก่อสร้าง จากัด กับ บริษัท อาร์เอสพีซี จากัด) ว่าได้มีการเรียกร้องความเสียหายกับทั้ง
สองบริษัทนี้อย่างไร
มหาวิทยาลัยจึงได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และรายงานผลการ
ดาเนิ น งานต่อส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในช่ว งปลายเดือนตุล าคม ๒๕๕๙ ที่ผ่ านมา ประกอบกับ
เมื่อปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการต่างๆ ดาเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการ
กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังมีวงเงินที่กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้จานวน ๑๐๔,๓๕๗,๕๐๐ บาท
ซึ่งเป็นงบประมาณช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบสถานะล่าสุดในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า วงเงินดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการ
กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี และจากการติดตามสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางโดยวาจาในเบื้องต้นทาง
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะทาหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ ในการไม่อนุมัติการขยายระยะเวลาการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี
วงเงินจานวนดังกล่าว ซึ่งเป็นการพับวงเงิน และ ณ ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการแต่
อย่างไร อีกทั้ง บริษัท ธีรการพัฒนา จากัด ผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กาหนดการยืนราคาค่า
ก่อสร้าง...

๑๓
ก่อสร้าง ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น ไม่ประสงค์ที่จะขยายระยะเวลาการยืนราคาอีกต่อไป ซึ่งปัจจุบันได้เกิน
ก าหนดการยื น ราคาก่ อ สร้ า ง มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง แจ้ ง ยกเลิ ก การประกวดราคาไปยั ง กรรมการผู้ จั ด การบริ ษั ท
ธีรการพัฒนา จากัด แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดาเนินการ ดังนี้
๑. ให้ยุติการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร
โดย
๑.๑ อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดย
(๑) การมอบหมายภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น กรณีบุคลากร
สายวิชาการ ให้ดาเนินการตามรูปแบบและวิธีการของคณะต้นสังกัด สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนให้ดาเนินการ
ตามรูปแบบและวิธีการของหน่วยงานที่สังกัดสานักงานอธิการบดี
(๒) สั ง กั ด ของบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ที่ ย้ า ยที่ ม าปฏิ บั ติ ง านที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เห็นชอบให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดี ว่าจะให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดตามความจาเป็นของหน่วยงาน
๑.๒ นักศึกษาที่ศึกษา ณ หน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร ทุกคน
ทั้ง ๓ หลัก สูต ร มาศึ กษาต่ อตามหลั กสู ต รนั้น ๆ ในคณะวิ ชาที่รั บผิ ดชอบจัด การการศึก ษา ณ มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อ
เยียวยา/บรรเทา ความเดือดร้อนในเรื่องการเดินทางและที่พักอาศัยของนักศึกษา จึงให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในด้านที่พักอาศัยและการเดินทางไป – กลับของนักศึกษาด้วย รวมทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าลงทะเบียนเรียนตามจ่ายจริง โดยจัดสรรให้ตามแผนและระยะเวลาของหลักสูตร เฉพาะภาคเรียนที่ ๑
และ ๒ กรณีภาคฤดูร้อนหากระบุในแผนการศึกษาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย จะจัดสรรทุนการศึกษาให้แต่หาก
ไม่ อ ยู่ ใ นแผนการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา และค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย นเอง
อนึ่ง หากนักศึกษาศึกษาเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดนักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง และเพื่อสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องจึงขอให้ทาหนังสือชี้แจงผู้ปกครองพร้อมทั้งหนังสือลงลายมือชื่อแสดงความจานงปฏิบัติตามแนวทาง
ของมหาวิทยาลัยด้วย
๒. ให้มหาวิทยาลัยทาบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ)
เพื่อพิจารณาสั่งการการดาเนินการของโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
โดยจัดทารายละเอียดทุกด้าน ทั้งการบริหารจัดการการก่อสร้าง ผลการดาเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน
ความร่วมมือของประชาคมมุกดาหาร และการประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้เพิ่มเติม เพื่อให้การก่อสร้าง
สาเร็จและเปิดใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง
๓. ให้มหาวิทยาลัย…

๑๔
๓. ให้มหาวิทยาลัยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในประเด็นการใช้ประโยชน์พื้นที่และ
อาคารในพื้นที่ที่จะมีการส่งมอบคืนให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดมุกดาหารต่อไป เพื่อนาแนวคิดนี้มาประกอบการ
เสนอการจัดทารายงานที่มหาวิทยาลัยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๔. ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งกั บ ประชาคมชาวมุ ก ดาหาร
โดยอาจจัดทาเอกสาร และ/หรือ ใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ในการดาเนินการที่มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเท
เพื่อก่อตั้ งวิทยาเขตมุกดาหารมาโดยตลอด จนถึงมาตรการที่ ต้องกระทาตามมติของสภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งนี้
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงิน
งบประมาณแผ่นดิน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
นายธี ร ะศั ก ดิ์ เชี ย งแสน ผู้ อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔
กัน ยายน ๒๕๕๙ ได้เห็ น ชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ บาท และสานักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจางวดตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สาหรับการดาเนินในไตรมาสที่ ๑
และ ๒ เป็นเงิน ๗๒๕,๘๒๗,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๗ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร คงเหลือที่ยังไม่อนุมัติ
เงินประจางวด จานวน ๓๗๙,๔๐๘,๖๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
๒๓๙,๔๓๓,๕๐๐
๗๘,๖๙๐,๙๐๐
๓๑๓,๕๙๓,๙๐๐
๓๖๐,๒๔๘,๔๐๐
๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐
๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐

เงินประจางวดที่
อนุมัติให้แล้ว

คงเหลือยังไม่อนุมัติ
เงินประจางวด

ร้อยละที่ได้รับ
อนุมัติเงินงวด

๑๑๘,๒๑๗,๐๐๐
๓๖,๗๗๕,๒๐๐
๒๗๙,๑๐๘,๙๐๐
๒๐๔,๕๙๒,๘๐๐
๘๗,๑๓๓,๙๐๐
๗๒๕,๘๒๗,๘๐๐

๑๒๑,๒๑๖,๕๐๐
๔๑,๙๑๕,๗๐๐
๓๔,๔๘๕,๐๐๐
๑๕๕,๖๕๕,๖๐๐
๒๖,๑๓๕,๘๐๐
๓๗๙,๔๐๘,๖๐๐

๔๙.๓๗
๔๖.๗๓
๘๙.๐๐
๕๖.๗๙
๗๖.๙๓
๖๕.๖๗
๑) ผลการ…

๑๕
๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : จากผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ มีการเบิกจ่าย
ทั้งสิ้น ๒๕๖,๓๙๑,๙๓๓.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าว
ต่ากว่าเป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาลกาหนดร้อยละ ๖.๘๐ (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ ๓๐) โดยรายละเอียด
การเบิกจ่าย จาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบรายจ่าย
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ
๒๓๙,๔๓๓,๕๐๐
๗๘,๖๙๐,๙๐๐
๓๑๓,๕๙๓,๙๐๐
๓๖๐,๒๔๘,๔๐๐
๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐

เบิกจ่าย

คงเหลือ

๕๘,๙๕๖,๗๒๗.๔๖ ๑๘๐.๔๗๖,๗๗๒.๕๔
๖,๓๑๙,๘๐๒.๕๑ ๗๒,๓๗๑,๐๙๗.๔๙
๕๑,๘๓๙,๓๖๑.๗๗ ๒๖๑,๗๕๔,๕๓๘.๒๓
๙๙,๕๑๗,๔๖๒.๐๐ ๒๖๐,๗๓๐,๙๓๘.๐๐
๓๙,๗๕๘,๕๘๐.๐๐ ๗๓,๕๑๑,๑๒๐.๐๐

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
๒๔.๖๒
๘.๐๓
๑๖.๕๓
๒๗.๖๒
๓๕.๑๐

๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ ๒๕๖,๓๙๑,๙๓๓.๗๔ ๘๔๘,๘๔๔,๔๖๖.๒๖

๒๓.๒๐

จากสรุ ปผลการเบิกจ่ ายงบประมาณแผ่นดินจาแนกตามผลผลิต มีทั้งหมด ๑๗ ผลผลิต สามารถ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จานวน ๓ ผลผลิต คือ ผลงานการให้บริการวิชาการ โครงการวิจัย
เพื่อสร้ าง สะสมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ และผลงานทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม และยังไม่ส ามารถเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด จานวน ๑๔ ผลผลิต สาหรับงบลงทุน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม
๒๕๕๙ ได้ขยายระยะเวลาการก่อหนี้และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งปัจจุบัน
(ณ วั น ที่ ๗ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๐) ยั ง คงเหลื อ งบลงทุ น ที่ ยั ง มิ ไ ด้ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จ านวน ๙ รายการ เป็ น เงิ น
๖๘,๖๗๐,๗๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ส่วนกลาง (สานักงานอธิการบดี) จานวน ๒ รายการ วงเงิน ๓๘,๘๙๗,๔๐๐ บาท ดังนี้
ที่
รายการ
วงเงิน
คาดว่าจะลงนามใน
สัญญา
๑ ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคารและบริเวณโดยรอบกลุ่ม
๒๗,๖๓๙,๖๐๐ ภายในเดือนก.พ. ๖๐
อาคารคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑ รายการ
๒ ระบบผลิตน้าประปาแบบระบบปิด ๑ รายการ*
๑๑,๒๕๗,๘๐๐ ภายในเดือนก.พ. ๖๐
หมายเหตุ * อยู่ระหว่างขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณในการขอเปลี่ยนแปลงรายการจากเดิมเป็นระบบผลิต
น้าประปา

๒. คณะเภสัชศาสตร์…

๑๖

ที่

๒. คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๑ รายการ วงเงิน ๖๓๑,๓๐๐ บาท ดังนี้
รายการ
วงเงิน

๑ เครื่องวัดความสามารถในการแทรกซึมของยาเตรียมพร้อม
อุปกรณ์ (Franz Diffusion Cell) ๑ ชุด

๖๓๑,๓๐๐

คาดว่าจะลงนามใน
สัญญา
ภายในเดือนก.พ. ๖๐

๓. คณะเกษตรศาสตร์ จานวน ๑ รายการ วงเงิน ๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
ที่
รายการ
วงเงิน
คาดว่าจะลงนามใน
สัญญา
๑ ชุดเครื่องมือแปรรูปอาหารและวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ๑ ชุด
๕,๓๕๐,๐๐๐ ภายในเดือนก.พ. ๖๐

ที่
๑
๒
๓
๔
๕

๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๓,๗๙๒,๐๐๐ บาท ดังนี้
รายการ
วงเงิน
คาดว่าจะลงนามใน
สัญญา
โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้าและปลั๊กไฟ ๓๔ ชุด
๗,๒๔๒,๐๐๐ ภายในเดือนมี.ค. ๖๐
เครื่องดองศพชนิดไม่ใช้ฟอร์มาลีนพร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง
๙,๐๐๐,๐๐๐ ภายในเดือนมี.ค. ๖๐
๑ ชุด
เตียงผ่าศพ (อาจารย์ใหญ่) ๑๖ ชุด
๔,๘๐๐,๐๐๐ ภายในเดือนก.พ. ๖๐
เครื่องดูดไอสารเคมีเตียงผ่าศพ พร้อมระบบท่อ ๘ ชุด
๑,๖๐๐,๐๐๐ ภายในเดือนก.พ. ๖๐
ตู้เย็นเก็บพักศพสด ขนาด ๙ ศพ ๑ ชุด
๑,๑๕๐,๐๐๐ ภายในเดือนก.พ. ๖๐

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
จึงขอให้ทุกคณะ/หน่วยงานเร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
การเบิกจ่ายที่รัฐบาลกาหนดในไตรมาส ๒ ซึ่งมีเป้าหมายในภาพรวมสะสมร้อยละ ๕๒
๑) ผลการดาเนิน งาน : มหาวิทยาลัยมีแผนการดาเนินงานตามตัวชี้วัด จานวน ๑๗ ผลผลิต/โครงการ ๕๙ ตัวชี้วัด ซึ่งพบว่า ส่วนมากอยู่ระหว่างดาเนินการโครงการและยังไม่อยู่ในช่วงรายงานข้อมูล ดังนั้น
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดาเนินการจัดโครงการและรายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงาน
ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔...

๑๗
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน
(ณ สิ้นไตรมาส ๔)
นายธี ระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ อานวยการกองแผนงาน น าเสนอที่
ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่ ค ณะกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๘ มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ท างการเงิ น มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
เพื่อประกอบการประกันคุณภาพ ความละเอียดทราบแล้วนั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัย
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กาหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
แผนกลยุ ทธ์ จ ากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ วิสั ยทั ศน์ของสถาบัน และพั ฒ นาไปสู่ แ ผนกลยุทธ์ ทางการเงิ นและ
แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี ต ามกรอบเวลาเพื่อ ให้ บรรลุ ผ ลตามตั ว ชี้ วั ด และเป้ าหมายของแผนกลยุ ทธ์ เพื่ อให้ ก าร
ดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อเป็นการสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย และนาประกอบการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางเงิน
ของมหาวิทยาลัยในระยะต่อไป กองแผนงาน จึงขอเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นไตรมาส ๔) ดังนี้
ประเภท
๑. ตัวชี้วัดทีม่ กี ารดาเนินงานสิ้นสุด
๑.๑ ตัวชีว้ ัดที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด
รวม

จานวน
๖
๖
๖

ร้อยละ
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๑๐๐.๐๐

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) และ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๔.๑.๒.๒ ขออนุมัติ...

๑๘
๔.๑.๒.๒ ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
นายธีร ะศัก ดิ์ เชีย งแสน ผู้ อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรม
โยธา ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ จ านวน ๒๐ คน โดยเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน ๑๕ คน และ
ระดับปริญญาเอก จานวน ๕ คน นั้น
เนื่องจาก จากผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการรับนักศึกษามีจานวนน้อยกว่าแผนการ
รับที่กาหนดไว้ คือ ระดับปริญญาโทกาหนดแผนการรับนักศึกษา จานวน ๑๕ คน มีนักศึกษายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
จานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ และ ระดับปริญญาเอกกาหนดแผนการรับนักศึกษา จานวน ๕ คน ไม่มีผู้เข้า
ศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๐ ซึ่งจากเหตุดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการประกันคุณภาพทางการศึกษาของหลักสูตร ดังนั้น
คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาโท
จากเดิม กาหนดแผนรับนักศึกษาไว้ จานวน ๑๕ คน เป็น รับนักศึกษา จานวน ๑๐ คน และระดับปริญญาเอก จาก
เดิมกาหนดแผนรับนักศึกษาไว้ จานวน ๕ คน เป็น รับนักศึกษา จานวน ๓ คน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ก ารปรั บ แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔)
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไข
การสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๔) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จ
การศึกษา จานวน ๕ คน จาแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน
๔ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
แล้ว ดังนี้

ระดับปริญญา…

๑๙
ระดับปริญญาโท จานวน ๑ คน
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
ระดับปริญญาเอก จานวน ๔ คน
๑. คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๑ คน
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๒ คน
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๙ (ครั้ ง ที่ ๔) จ านวน ๕ คน จ าแนกเป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท
จานวน ๑ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน ๔ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลั กสู ตรนี้ จั ดการเรี ย นการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุง
หลักสูตรแล้ว ๒ ครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีจานวนนักศึกษาในหลักสูตรย้อนหลัง ๕ ปี
ดังนี้

ปีการศึกษา...

๒๐
ปีการศึกษา
๒๕๕๕

แผนการรับ
(ตามเล่ม มคอ.๒)
๒๗๐

๒๕๕๖

๒๗๐

๒๕๕๗

๒๗๐

๒๕๕๘

๒๗๐

๒๕๕๙

๒๗๐

รวม

๑,๓๕๐

จานวนที่รับเข้า
(ตามจริง)
๒๓๗
(ร้อยละ ๘๗.๗๘)
๒๐๑
(ร้อยละ ๗๔.๔๔)
๑๕๐
(ร้อยละ ๕๕.๕๖)
๒๒๘
(ร้อยละ ๘๔.๔๔)
๒๐๑
(ร้อยละ ๗๔.๔๔)
๑,๐๑๗
(ร้อยละ ๗๕.๓๓)

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
๑๔๓
(ร้อยละ ๖๐.๓๔)
๑๔๓
(ร้อยละ ๑๔.๐๖)

จานวนนักศึกษา
พ้นสภาพ
๓๕
(ร้อยละ ๑๔.๗๗)
๔๓
(ร้อยละ ๒๑.๓๙)
๑๕
(ร้อยละ ๑๐.๐๐)
๑๐
(ร้อยละ ๕.๓๙)
-

จานวนนักศึกษา
คงเหลือ
๕๙
(ร้อยละ ๒๔.๘๙)
๑๕๘
(ร้อยละ ๗๘.๖๑)
๑๓๕
(ร้อยละ ๙๐.๐๐)
๒๑๘
(ร้อยละ ๙๕.๖๑)
๒๐๑
(ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
๑๐๓
๗๗๑
(ร้อยละ ๑๐.๑๓) (ร้อยละ ๗๕.๘๑)

ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
สรุปสาระสาคัญการปรับปรุง ดังนี้
๑) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาการ
๒) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๙ คน มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๙ คน ดังนี้
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓
ตรง สัมพันธ์
สาขา สาขา
วิชา
วิชา

๑ รองศาสตราจารย์

ดร. สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. สุภาวดี แก้วระหัน

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ. งาน
ตารา/
บทความวิจัย
ผลงานอื่นๆ
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
เช่น นวัตกรรม
วิจัย * หนังสือ
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

วิชาการ Conference/
Abstract/
Proceedings

สิ่งประดิษฐ์



๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

-

๒
-

๒
๑
๒
๑

๑
๒
-

-



๒๕๕๕
๒๕๕๖

-

-

๑
-

๒
-

-

๒๑
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓
ตรง สัมพันธ์
สาขา สาขา
วิชา
วิชา

๓

๔

๕

๖

Doctor of Philosophy
สาขา General Plant Science
Czech University of
Agriculture Prague
ปี พ.ศ. ๒๕๔๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. นิตยา วานิกร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพืชไร่นา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. บุบผา ใจเที่ยง
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
ดร. ทินน์ พรหมโชติ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ดร. บุษบา บัวคา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาการผลิตพืชไร่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ. งาน
ตารา/
บทความวิจัย
ผลงานอื่นๆ
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
เช่น นวัตกรรม
วิจัย * หนังสือ
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

วิชาการ Conference/
Abstract/
Proceedings

สิ่งประดิษฐ์

๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

-

-

-

๑
๒
-

-



๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

-

-

-

๑
๑
-

-



๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๑
-

-

-

๒

-



๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

-

-

๑
๑
-

๑
๑
๑
๑
-

-



๒๒
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓
ตรง สัมพันธ์
สาขา สาขา
วิชา
วิชา

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์



ดร. สุรชัย สุวรรณลี
Doctor of Natural Sciences
and Technology
สาขา Animal Breeding and
Genetics University of
Natural Resources and
Applied Life Science
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

๘ ดร. อารีรัตน์ ลุนผา
Doctor of Philosophy
สาขา Animal Science
University of the
Philippines Los Baños
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๙ น.ส.พ. ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ. งาน
ตารา/
บทความวิจัย
ผลงานอื่นๆ
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
เช่น นวัตกรรม
วิจัย * หนังสือ
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

วิชาการ Conference/
Abstract/
Proceedings

สิ่งประดิษฐ์

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๑
-

-

-

๑
-

-

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๑
-

-

-

-

-

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

-

-

๑
-

-

-

หมายเหตุ * งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีนั้น
๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
๕) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
๕.๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๕.๒) ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคา
พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๕.๓) ไม่เคย…

๒๓
๕.๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
๕.๔) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
๖) แผนการรับนักศึกษา กาหนดปีละ ๒๗๐ คน
๗) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน ๓๑,๒๕๒ บาท/คน/ปี
๘) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน
๘ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
๙) โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑. กลุ่มภาษา
๒. กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๓. กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และการจัดการ
๔. กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
๑. กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
๒. กลุ่มวิชาแกน
๓. กลุ่มวิชาชีพ
๓.๑) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
๓.๒) กลุ่มวิชาชีพเลือก
๓.๓) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

พืชไร่

พืชสวน
สหกิจ
แผน
ศึกษา
ปกติ
๓๐
๓๐
๑๕
๑๕
๖
๖
๖
๖

สัตวศาสตร์
สหกิจ
แผน
ศึกษา
ปกติ
๓๐
๓๐
๑๕
๑๕
๖
๖
๖
๖

สหกิจ
ศึกษา
๓๐
๑๕
๖
๖

แผน
ปกติ
๓๐
๑๕
๖
๖

๓

๓

๓

๓

๓

๓

๑๐๔
๓๘
๑๘

๑๐๔
๓๘
๑๘

๑๐๔
๓๘
๑๘

๑๐๔
๓๘
๑๘

๑๐๔
๓๘
๑๘

๑๐๔
๓๘
๑๘

๒๘
๑๓
๗
๖

๒๘
๑๕
๕
๖

๒๕
๑๖
๗
๖

๒๕
๑๘
๕
๖

๒๓
๑๘
๗
๖

๒๓
๒๐
๕
๖

๑๔๐

๑๔๐

๑๔๐

๑๔๐

๑๔๐

๑๔๐

๑๐) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตร
๑๐.๑) ต้องศึกษาและสอบผ่ านรายวิช าต่างๆ ครบถ้ว นตามที่ระบุไว้ในหลั กสู ตร จานวนหน่ว ย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต
๑๐.๒) ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๐.๓) ในกรณี…

๒๔
๑๐.๓) ในกรณีที่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว แต่มีระดับคะแนน
สะสมเฉลี่ยอยู่ตั้งแต่ ๑.๗๕ - ๑.๙๙ คณะเกษตรศาสตร์จะเสนอชื่อเป็นผู้ที่สมควรได้รับอนุปริญญา
๑๐.๔) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา
๑๐.๕) ไม่เป็นผู้ค้างชาระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
๑๐.๖) ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาชีพบังคับ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับ ต่อ ไปจะได้เ สนอส านัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรนี้
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๑ เริ่มรับนักศึกษาครั้งแรก มีจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรตั้งแต่เปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบันเป็นจานวน ๖๗๕ คน ดาเนินการปรับปรุง หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ จานวน ๓ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗
ครั้งที่ ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
ครั้งที่ ๓ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรย้อนหลัง ๕ ปี ดังนี้

ปีการศึกษา...

๒๕
ปีการศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๖

แผนการรับ
จานวนที่รับเข้า จานวนผู้สาเร็จ
(ตามเล่ม มคอ.๒)
(ตามจริง)
การศึกษา
๑๒๐
๑๐๔
๕๗
(ร้อยละ ๘๖.๖๗) (ร้อยละ ๕๔.๘๑)
๑๒๐
๙๕
๑
(ร้อยละ ๗๙.๑๗) (ร้อยละ ๑.๐๕)

๒๕๕๗

๑๒๐

๒๕๕๘

๑๒๐

๒๕๕๙
รวม

๑๒๐
๖๐๐

๘๔
(ร้อยละ ๗๐.๐๐)
๘๒
(ร้อยละ ๖๘.๓๓)
๓๖๕

-

จานวนนักศึกษา จานวนนักศึกษา
พ้นสภาพ
คงเหลือ
๙
๓๘
(ร้อยละ ๘.๖๕) (ร้อยละ ๓๖.๕๔)
๕
๘๙
(ร้อยละ ๕.๒๖) (ร้อยละ ๙๓.๖๘)

-

๑
(ร้อยละ ๑.๑๙)
-

๕๘

๑๕

๘๓
(ร้อยละ ๙๘.๘๑)
๘๒
(ร้อยละ ๑๐๐)
๒๙๒

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะได้ปรั บปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้
๑) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรวิชาชีพ
๒) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๕ คน มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๕ คน และ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ตามระบบ ISSED ๒๐๑๓ จานวน ๕ คน ดังนี้
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
ตามสาขา ISSED
๒๐๑๓
ตรง
สาขา
วิชา

๑ รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา
Doctor of Engineering : Structural
Engineering & Construction



สัมพันธ์
สาขา
วิชา

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ.
งาน
ตารา/
บทความวิจัย
ผลงาน
วิจัย หนังสือ
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
อื่นๆ

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖

๑
๑
๑
๑

-

วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

วิชาการ Conference/
Abstract/
Proceedings

เช่น
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

-

๑
๑
๑
๑

๓
๓
๓
๒

๒๖
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
ตามสาขา ISSED
๒๐๑๓
ตรง
สาขา
วิชา

Master of Engineering :
Geotechnical & Transportation
Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรม
โยธา
นิติศาสตรบัณฑิต
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : วิศวกรรม
โครงสร้าง
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรม
โยธา
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ศรีวรมาศ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต : วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : วิศวกรรม
ทรัพยากรน้า
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรม
โยธา
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ พัวทัศนา
นนท์
Doctor of Philosophy : Structural
Engineering
Master of Science : Structural
Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรม
โยธา
๕ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
Doctoral of Philosophy :
Geotechnical Engineering
Master of Engineering :
Geotechnical Engineering

สัมพันธ์
สาขา
วิชา

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ.
งาน
ตารา/
บทความวิจัย
ผลงาน
วิจัย หนังสือ
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
อื่นๆ
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

วิชาการ Conference/
Abstract/
Proceedings

เช่น
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

๒๕๕๕

๑

-

-

-

๒

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕

-

-

-

๑
๑
๑
๑
๑
๑

-



๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕

๑
๑
-

-

๑
-

-

๑
-



๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕

-

๑
-

-

๑
-

๑
๑
-





๒๗
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ
ตามสาขา ISSED
๒๐๑๓
ตรง
สาขา
วิชา

สัมพันธ์
สาขา
วิชา

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ.
งาน
ตารา/
บทความวิจัย
ผลงาน
วิจัย หนังสือ
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
อื่นๆ
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

วิชาการ Conference/
Abstract/
Proceedings

เช่น
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต : วิศวกรรม
ธรณีเทคนิค
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : วิศวกรรม
โยธา

๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
- ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ห ลั ก สู ต ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น : ร ะ บ บ ท วิ ภ า ค
๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ ๑๕ สัปดาห์
- การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน : ไม่มี
- การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค : ไม่มี
๕) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ดังนี้
๕.๑) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
๕.๒) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย อย่ า งร้ า ยแรง ไม่ อ ยู่ ใ นระหว่ า งต้ อ งโทษในคดี อ าญา
ตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๕.๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษาเพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
๕.๔) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง
ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ เป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ การคั ด เลื อ กของ คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และการเที ย บโอนผลการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๖) แผนการรับนักศึกษา กาหนดปีละ ๘๐ คน
๗) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน ๑๕,๐๓๖ บาท/คน/ปี
๘) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา
หลักสูตร…

๒๘
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผนการศึกษา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี
สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา
๙) โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๙ หน่วยกิต
หมวดวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาเฉพาะ

หมวดวิชาเลือกเสรี

กลุ่มวิชา
ไม่น้อยกว่า
จานวน

กลุ่มภาษา
ก. ภาษาไทย
ข. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
จานวน
ก. กลุ่มทักษะชีวิต ความคิด และสุนทรียภาพ
ข. กลุ่มพลเมือง โลก และการอยู่ร่วมกัน
กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
ก. กลุ่มสุขภาพ ชีวิต
ข. กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ
กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
จานวน
ไม่น้อยกว่า
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน
กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
๓๐ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๑๒ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๑๑๓ หน่วยกิต
๓๔ หน่วยกิต
๗๓ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๑๔๙ หน่วยกิต

๑๐) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑
๑๐.๑) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร โดยต้องได้ค่าเฉลี่ย
คะแนนสะสมในหมวดวิ ช าเฉพาะ กลุ่ ม วิ ช าชี พ บั ง คั บ ไม่ ต่ ากว่ า ๒.๐๐ และมี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนสะสม
(Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๐.๒) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา
๑๐.๓) ไม่เป็นผู้ค้างชาระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
๑๐.๔) ในกรณีที่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้วแต่มีระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมในแต่ล ะหมวดวิ ช าหรื อ ค่า คะแนนเฉลี่ ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลั ก สู ต รตั้ งแต่ ๑.๗๕ - ๑.๙๙
นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญาทางวิศวกรรมโยธา
จึงเสนอ…

๒๙
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา อนุมัติ การปรับปรุงหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้เสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลั กสู ตรนี้ จั ดการเรี ย นการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน มีการปรับปรุงมาแล้ว
๓ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘
- ครั้งที่ ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓
- ครั้งที่ ๓ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ และมีจานวนนักศึกษาในหลักสูตรดังนี้
ปีการศึกษา แผนการรับ
๒๕๕๕

๘๐

๒๕๕๖

๘๐

๒๕๕๗

๘๐

๒๕๕๘

๘๐

๒๕๕๙

๘๐

รวม

๔๐๐

จานวนรับเข้า
๘๕
(ร้อยละ ๑๐๖.๒๕)
๖๙
(ร้อยละ ๘๖.๒๕)
๘๙
(ร้อยละ ๑๑๑.๒๕)
๗๔
(ร้อยละ ๙๒.๕๐)
๑๐๐
(ร้อยละ ๑๒๕.๐๐)
๔๑๗
(ร้อยละ ๑๐๔.๒๕)

จานวนผู้สาเร็จ
พ้นสภาพ
จานวนนักศึกษา
การศึกษา
คงเหลือ
๒๗
๔๔
๑๔
(ร้อยละ ๓๓.๘๐) (ร้อยละ ๕๕.๐๐) (ร้อยละ ๑๗.๕๐)
๑๖
๕๓
(ร้อยละ ๒๐.๐๐) (ร้อยละ ๖๖.๒๕)
๑๘
๗๑
(ร้อยละ ๒๒.๕๐) (ร้อยละ ๘๘.๗๕)
๑๙
๕๕
(ร้อยละ ๒๓.๗๕) (ร้อยละ ๖๘.๗๕)
๒
๙๘
(ร้อยละ ๒.๕๐) (ร้อยละ ๑๒๒.๕๐)
๒๗
๙๙
๒๙๑
(ร้อยละ ๖.๗๕) (ร้อยละ ๒๔.๗๕) (ร้อยละ ๗๒.๗๕)

๓๐
จากตาราง ผลการศึกษาข้อมูล ย้อนหลังพบอัตราการตกออกทุกปี ปีละประมาณร้อยละ ๑๐ ดังนั้น
หลักสูตรจึงรับมือโดยการดาเนินการต่างๆเพื่อช่วยให้นักศึกษาคงอยู่มากขึ้น เช่น จัดกิจกรรมพี่ติวน้อง แนะนาการ
เรียนการใช้ชีวิต รวมถึงรับจานวนเกินกว่าแผนประมาณร้อยละ ๑๐
ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้
๑) หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาการ
๒) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาที่รับผิดชอบ จานวน ๕ คน ดังนี้
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตาม
สาขา ISSED
๒๐๑๓
ตรง สัมพันธ์
สาขา สาขา
วิชา
วิชา

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ.

งานวิจัย*

ตารา/
หนังสือ

บทความวิจยั
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการ
วารสารวิชาการ
ประชุมวิชาการ
Conference/
ระดับชาติและ
Abstract/
นานาชาติ

ผลงานอื่นๆ
เช่น
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕

๑
๑
๑
๑
๑

-

๒
๑
๒
๓
๕

๑
๑

-

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗

-

-

๑
-

-

-

๒๕๕๖
๒๕๕๕

-

-

๑
๑

-

-

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕
๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗

๑
๑
๑
-

-

๔
๔
๓
๑
๖
๓

๑
๒
๑
-

-

-

-

Proceedings

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์
Doctor of Philosophy : Chemistry



Durham University, UK : ๒๕๕๒
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : เคมีเชิงฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๗
วิทยาศาสตรบัณฑิต : เคมี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : ๒๕๔๒
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส จิตต์เจริญ
Doctor of Philosophy : Materials



Science
University of Connecticut, USA :
๒๕๔๒
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : วัสดุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๖
วิทยาศาสตรบัณฑิต : เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๔
๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุริม จารุจารัส
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : เคมีวิเคราะห์
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๕
วิทยาศาสตรบัณฑิต :เคมี
ม.สงขลานครินทร์ : ๒๕๔๙
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร แก้ว อินทร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : เคมีอินทรีย์
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๘





-

๓๑
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตาม
สาขา ISSED
๒๐๑๓
ตรง สัมพันธ์
สาขา สาขา
วิชา
วิชา

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ.

งานวิจัย*

ตารา/
หนังสือ

บทความวิจยั
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการ
วารสารวิชาการ
ประชุมวิชาการ
Conference/
ระดับชาติและ
Abstract/
นานาชาติ

ผลงานอื่นๆ
เช่น
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

Proceedings

วิทยาศาสตรบัณฑิต : เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๑
๕ ดร.ประนอม แซ่จึง

Doctor of Philosophy : Chemistry
University of Massachusetts
(Amherst), USA : ๒๕๔๙
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : เคมีวิเคราะห์และ
เคมีอนินทรีย์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๔๒
วิทยาศาสตรบัณฑิต : เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๙



๒๕๕๖
๒๕๕๕

๑

-

๑
-

-

-

๒๕๕๙
๒๕๕๘
๒๕๕๗
๒๕๕๖
๒๕๕๕

-

-

-

๒

๒

๒
-

-

-

-

๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร : เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
๕) ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : ผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ดังนี้
๖.๑) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ
๖.๒) ไม่เป็น ผู้ ที่มีความประพฤติเสื่ อมเสียอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตามคา
พิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖.๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
๖.๔) มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้านักศึกษาในมหาวิทยาลัย
๗) แผนการรับนักศึกษา : กาหนดปีละ ๘๐ คน
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา : จานวน ๑๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร : เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี สาเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา มี ๒ แผนการศึกษา คือแผนปกติ และ สหกิจศึกษา
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร : จานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต
แผนปกติ...

๓๒
แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๓๐ หน่วยกิต
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
๑๕ หน่วยกิต
๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ
๖ หน่วยกิต
๑.๓ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๖ หน่วยกิต
๑.๔ กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
๓ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๙๘ หน่วยกิต
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๓๒ หน่วยกิต
๒.๒ กลุ่มวิชาชีพ
๖๖ หน่วยกิต
๒.๒.๑ วิชาชีพบังคับ
๕๔ หน่วยกิต
๒.๒.๒ วิชาชีพเลือก
๑๒ หน่วยกิต
๒.๒.๒.๑ วิชาชีพบังคับเลือก
๖ หน่วยกิต
๒.๒.๒.๒ วิชาชีพเลือก
๖ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
๖ หน่วยกิต
รวม
๑๓๔ หน่วยกิต
๑๑) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังนี้
๑๑.๑) ต้อ งศึก ษาและสอบผ่ านรายวิช าต่ างๆ ครบถ้ว นตามที่ ระบุ ไว้ในหลั ก สู ตร จานวนหน่ ว ยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๔ หน่วยกิต
๑๑.๒) ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๓) ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
๑๑.๔) กรณีที่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๒.๐๐ หรือมีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ น้อยกว่า ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญา สาขาวิชาเคมี
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัตกิ ารปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าเคมี หลักสูตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
ตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ การปรับปรุง...

๓๓
๔.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่ องจากหลั กสู ตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.๑)
หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรย้อนหลัง ๕ ปี ดังนี้
ปีการศึกษา

แผนการรับ

๒๕๕๖

๔๐

๒๕๕๗

๔๐

๒๕๕๘

๔๐

๒๕๕๙

๔๐

รวม

๑๖๐

จานวนรับเข้า จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
๓๐
(ร้อยละ ๗๕)
๔๖
(ร้อยละ ๑๑๕)
๓๐
(ร้อยละ ๗๕)
๔๖
(ร้อยละ ๑๑๕)
๑๕๒
(ร้อยละ ๙๕)

พ้นสภาพ

จานวนนักศึกษา
คงเหลือ
๑๑
๑๙
(ร้อยละ ๓๖.๖๖) (ร้อยละ ๖๓.๓๓)
๑๒
๓๔
(ร้อยละ ๒๖.๘ (ร้อยละ ๗๓.๙๑)
๓
๒๗
(ร้อยละ ๑๐)
(ร้อยละ ๙๐)
๔๖
(ร้อยละ ๑๐๐)
๒๖
๑๒๖
(ร้อยละ ๑๗.๑๐) (ร้อยละ ๘๒.๘๙)

จากตารางข้อมูลย้อนหลัง พบว่าอัตราการตกออกประมาณร้อยละ ๑๐ ต่อปี ดังนั้นหลักสูตรจึงดาเนินการ
ต่างๆเพื่อให้มีอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามากขึ้น โดยจัดกิจกรรมพี่ติวน้อง กิจกรรมแนะนาการเรียนการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับแผนการรับนักศึกษาโดยเรียกนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้มากกว่าแผนการรับ ๒๐๐%
เพื่อให้จานวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมากกว่า ๔๐ คน
ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.๑) สรุปรายละเอียดการ
ปรับปรุง ดังนี้
๑) หลักสูตรเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
๒) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓) อาจารย์…

๓๔
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๕ คน ดังนี้
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตาม
จานวนผลงานทางวิชาการที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
สาขา ISSED
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
๒๐๑๓
ตรง สัมพันธ์ ปี พ.ศ. งานวิจัย
ตารา/
บทความวิจยั
ผลงานอื่นๆ
สาขา สาขา
หนังสือ
เช่น
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการ
วิชา
วิชา
วารสารวิชาก ประชุมวิชาการ นวัตกรรม
Conference/
สิ่งประดิษฐ์
ารระดับชาติ
Abstract/
และนานาชาติ
Proceedings

๑

๒

๓

๔

๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ แสนการุณ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : คณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี :
๒๕๕๑
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๑
คุรุศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี : ๒๕๓๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตารีย์ วุฒจิ ิรัฐิติกาล
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต :คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล : ๒๕๕๒
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๔๗
วิทยาศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ๒๕๔๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรยุทธ นิลสระคู
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๕๓
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๙
ศึกษาศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๖
ดร.ไพรินทร์ สุวรรณศรี
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : คณิตศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี : ๒๕๕๒
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : วิทยาการคณนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๗
วิทยาศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๔๔
ดร. นงคราญ สระโสม
Doctor of Philosophy : Mathematics

The University of Sheffield, England,
UK : ๒๕๔๙
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๒๕๕๘
๒๕๕๗

๑

๓๕
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตาม
จานวนผลงานทางวิชาการที่เกีย่ วข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. ๒๕๕๘
สาขา ISSED
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
๒๐๑๓
ตรง สัมพันธ์ ปี พ.ศ. งานวิจัย
ตารา/
บทความวิจยั
ผลงานอื่นๆ
สาขา สาขา
หนังสือ
เช่น
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการ
วิชา
วิชา
วารสารวิชาก ประชุมวิชาการ นวัตกรรม
Conference/
สิ่งประดิษฐ์
ารระดับชาติ
Abstract/
และนานาชาติ
Proceedings

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ๒๕๔๓
วิทยาศาสตรบัณฑิต : คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น : ๒๕๓๙

ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร : เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ
๕) ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
๖) คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ดังนี้
๖.๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๖.๒) ไม่เป็ นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสี ยอย่างร้ายแรงไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญาตาม
คาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุกเว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖.๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
๖.๔) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
๗) แผนการรับนักศึกษา : กาหนดปีละ ๔๐ คน
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน
แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๓,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๒๖,๐๐๐ บาทต่อปี
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร : เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา
- แผนการศึกษา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา
๑๐) โครงสร้างหลักสูตร : จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต

หมวดวิชา...

๓๖
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา
๒) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
๑.๑ กลุ่มวิชาภาษา
จานวน
๑.๒ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ไม่น้อยกว่า
การจัดการ
๑.๓ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวน
๑.๔ กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป
จานวน
๒) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
๒.๑ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน
๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน
๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
๓๑ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๗ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๓ หน่วยกิต
๙๒ หน่วยกิต
๒๘ หน่วยกิต
๔๐ หน่วยกิต
๒๔ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๑๒๙ หน่วยกิต

๑๑) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
ดังนี้
๑๑.๑) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๒๙ หน่วยกิต
๑๑.๒) ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๑.๓) ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ
๑๑.๔) กรณีที่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรแล้ว และมีค่าคะแนนเฉลี่ ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ แต่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า ๒.๐๐ หรือมีคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพ น้อยกว่า ๒.๐๐ นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๕ การปรับปรุง...

๓๗
๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กาหนดซึ่งจะต้อง
ไม่เกิน ๕ ปี ของการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต รที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นฉบับปรับปรุงล่าสุดประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดยจะมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณา
รับ ทราบการให้ความเห็ นชอบหลั กสู ตร เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีจานวนนักศึกษาคงเหลือใน
หลักสูตร ดังนี้ (๕ ปี ย้อนหลัง)
ปีการศึกษา
๒๕๕๕

แผนการรับ
(ตามเล่ม มคอ.๒)
๑๒๐

๒๕๕๖

๘๐

๒๕๕๗

๘๐

๒๕๕๘

๘๐

๒๕๕๙

๘๐

รวม

๔๔๐

จานวนที่รับเข้า จานวนผู้สาเร็จ จานวนนักศึกษา
(ตามจริง)
การศึกษา
พ้นสภาพ
๒๗
๑
๑๖
(ร้อยละ ๒๒.๕๐) (ร้อยละ ๓.๗๐) (ร้อยละ ๕๙.๒๖)
๘๔
๐
๒๓
(ร้อยละ ๑๐๕.๐๐)
(ร้อยละ ๒๗.๓๘)
๖๘
๐
๑๒
(ร้อยละ ๘๕.๐๐ )
(ร้อยละ ๑๗.๖๕)
๗๓
๐
๖
(ร้อยละ ๙๑.๒๕)
(ร้อยละ ๘.๒๒)
๔๑
๐
๐
(ร้อยละ ๕๑.๒๕)
๒๕๘
๑
๕๑
(ร้อยละ ๕๘.๖๔) (ร้อยละ ๐.๓๙) (ร้อยละ ๑๙.๗๗)

จานวนนักศึกษา
คงเหลือ
๑๐
(ร้อยละ ๓๗.๐๔)
๖๑
(ร้อยละ ๗๒.๖๒)
๕๖
(ร้อยละ ๘๒.๓๕)
๖๗
(ร้อยละ ๙๑.๗๘)
๔๑
(ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
๒๓๕
(ร้อยละ ๙๑.๐๙)

ในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์
สรุปสาระสาคัญการปรับปรุง ดังนี้
๑) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรกึ่งวิชาชีพ
๒) กาหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน ๙ คน มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๗ คน และ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๒ คน ตามระบบ ISSED ๒๐๑๓ ดังนี้
ตาแหน่ง...

๓๘
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓
ตรง
สาขา
วิชา

สัมพันธ์
สาขา
วิชา

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ. งาน ตารา/
บทความวิจัย
ผลงานอื่นๆ
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
เช่น นวัตกรรม
วิจัย หนังสือ
วารสารวิชาการ วิชาการ Conference/
สิ่งประดิษฐ์
*
ระดับชาติและ
Abstract/
นานาชาติ

Proceedings

วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

๑ นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต :
การออกแบบผลิตภัณฑ์
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต :
ศิลปอุตสาหกรรม
๒ นางสาวขนิษฐา ขันคา
Master of Fine Art : Design
(Ceramics )
ศิลปะบัณฑิต : เครื่องเคลือบดินเผา

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๓ นายเสกสันต์ ศรีสันต์

๒๕๕๕
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต :
๒๕๕๖
การออกแบบผลิตภัณฑ์
๒๕๕๗
ศึกษาศาสตรบัณฑิต :
๒๕๕๘
ออกแบบนิเทศศิลป์
๒๕๕๙
วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
๔ นายชัยบพิธ พลศรี

๒๕๕๕
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต :
๒๕๕๖
การออกแบบผลิตภัณฑ์
๒๕๕๗
ศิลปศาสตรบัณฑิต :
๒๕๕๘
ออกแบบนิเทศศิลป์
๒๕๕๙
๕ นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ

๒๕๕๕
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต :
๒๕๕๖
นฤมิตศิลป์
๒๕๕๗
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต :
๒๕๕๘
นฤมิตศิลป์
๒๕๕๙
๖ นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร

๒๕๕๕
ศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต :
๒๕๕๖


๑
-

-

-

-

๕
๖
๑
๓
๒
-

-

-

-

-

๔
๔
๔
๔
๓
๒
๖
๖
๔
-

๓๙
ที่

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิตามสาขา
ISSED ๒๐๑๓
ตรง
สาขา
วิชา

สัมพันธ์
สาขา
วิชา

จานวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๙) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘
(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ)
ปี พ.ศ. งาน ตารา/
บทความวิจัย
ผลงานอื่นๆ
ตีพิมพ์ใน
นาเสนอในการประชุม
เช่น นวัตกรรม
วิจัย หนังสือ
วารสารวิชาการ วิชาการ Conference/
สิ่งประดิษฐ์
*
ระดับชาติและ
Abstract/
นานาชาติ

Proceedings

การออกแบบผลิตภัณฑ์
๒๕๕๗
ศิลปศาสตรบัณฑิต :
๒๕๕๘
ออกแบบนิเทศศิลป์
๒๕๕๙
วิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น (Textile and Fashion Design)
๗ นายกฤษดา รัตนางกรู

๒๕๕๕
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต :
๒๕๕๖
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
๒๕๕๗
วิทยาศาสตร์บัณฑิต :
๒๕๕๘
เทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชัน่
๒๕๕๙
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

๒๕๕๕

ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์
๒๕๕๖
ศิลปประยุกต์ดษุ ฎีบัณฑิต :
๒๕๕๗
การออกแบบผลิตภัณฑ์
๒๕๕๘
Master of social Science :
๒๕๕๙
Environmental Planning
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต :
สถาปัตยกรรม

๒

-

๑
๑

๑
๑

๒
๗
๙

๑
-

๑
-

๑
-

๑
-

๑
๖
๑
๓

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
Doctor of Philosophy :
Design (Textile)
Master of Fine Art (MFA) :
Design (Textile)
ครุศาสตรบัณฑิต : ศิลปศึกษา

๒๕๕๕

-

-

-

๒

-

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙

๑
๑
๑

๑
-

๑
-

๒
๒
๒
๓

๕
๓
๖



หมายเหตุ * งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีนั้น
๔) ระบบ...

๔๐
๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร
๔.๑) ระบบการจัดการศึกษา
๔.๑.๑ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน ระบบทวิภาค ๑ ปี แบ่งเป็น
๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคละ ๑๕ สัปดาห์
๔.๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน
๔.๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มีการเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
๕) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษา : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓
หมวด ๒ ดังนี้
๕.๑) หลักสูตรปริญญาตรี จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
๕.๒) ไม่ เป็ น ผู้ ที่มีค วามประพฤติเสื่ อมเสี ยอย่างร้ายแรง ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดี อาญาตาม
คาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๕.๓) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีทาความผิดทางวินัย
๕.๔) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
๖) แผนการรับนักศึกษา กาหนดปีละ ๘๐ คน
๗) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน ๔๗,๖๖๐.๙๙ บาท/คน/ปี
๘) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน
๘ ปี ก ารศึ ก ษา ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไ ม่ ก่ อ น ๖ ภาคการศึ ก ษา ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓/ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
๙) โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต
๑) ปริญญาตรีทางกึ่งวิชาชีพ
หมวดวิชา
๑. หมวดวิชา ศึกษา
ทั่วไป

กลุ่มวิชา
๑.๑ กลุ่มภาษา
๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และการจัดการ
๑.๔ กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป

๒. หมวดวิชาเฉพาะ
๒.๑ กลุ่มวิชาแกน
๒.๒ กลุ่มวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน
ไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
๓๐ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
จานวน
จานวน

๓ หน่วยกิต
๙๔ หน่วยกิต
๖๔ หน่วยกิต
๓๐ หน่วยกิต

๔๑
หมวดวิชา

กลุ่มวิชา
๒.๒.๑ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเอกเลือก

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

จานวน
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

จานวนหน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๑๕ หน่วยกิต
๖ หน่วยกิต
๑๓๐ หน่วยกิต

๑๐) เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้
๑๐.๑) ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในหลักสูตร จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต
๑๐.๒) ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๐.๓) ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ในหมวดวิชาเฉพาะไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๑๐.๔) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัย ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนุปริญญา
๑๐.๕) ไม่เป็นผู้ค้างชาระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย
๑๐.๖) นักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูต ร ตามข้อ ๓.๑ แต่มี
คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) อยู่ตั้งแต่ ๑.๗๕-๑.๙๙ นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับอนุปริญญาในสาขาวิชาการ
ออกแบบได้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๖ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างการปรับปรุงภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอน และการดาเนินการหลักสูตรในหลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
น าเสนอที่ป ระชุม เพื่ อพิ จ ารณา คณะศิ ล ปศาสตร์ ขอปรั บปรุง แก้ ไขหลั กสู ตรศิ ล ปศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่
๖/๒๕๕๖ เมื่ อวั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และส านัก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษารับ ทราบ เมื่อ วัน ที่ ๙
กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยขอปรับปรุงเนื้อหาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ดังนี้
๑. หน้าที่ ๑…

๔๒
๑. หน้าที่ ๑ หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ข้อ ๕ รูปแบบของหลักสูตร ข้อย่อย ๕.๒ ภาษาที่ใช้ จากเดิม จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทย เป็น จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
๒. หน้าที่ ๘ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ ๒ การ
ด าเนิ น การหลั ก สู ต ร ข้ อ ย่ อ ย ๒.๑ จากเดิ ม วั น -เวลาราชการ ภาคต้ น ประมาณเดื อ นมิ ถุ น ายน – ตุ ล าคม
ภาคปลายระหว่างเดือน พฤศจิกายน - มีนาคม เป็น ภาคการศึกษาต้น จัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนสิงหาคม –
ธันวาคม ภาคการศึกษาปลาย จัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่ทางานประจาเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
รายละเอียดดังต่อไปนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุง การดาเนินการหลั กสูตรใน
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร (มคอ.๒) หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ หลั ก สู ต รใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๗ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน ๗ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะศิลปศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ทั้งนี้การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลาดับที.่ ..

๔๓
ลาดับที่

หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔
๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓

๔

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๔
หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘

คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕

๖

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่สภา วันที่ สกอ.
อนุมัติ รับทราบ

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ

๒๕ มิ.ย. ๒๘ ธ.ค. เพื่อทดแทนอาจารย์
๕๔
๕๙ เกษียนอายุราชการ
จานวน ๑ คน
๒๓ ก.พ. ๒๘ พ.ค. เพื่อทดแทนอาจารย์
๕๖
๕๙ เกษียนอายุราชการ
จานวน ๑ คน และย้ายไป
ประจาหลักสูตรอื่น
จานวน ๑ คน
๒๕ มิ.ย. ๒๘ ส.ค. มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
๕๔
๕๗ จานวน ๑ คน และย้ายไป
ประจาหลักสูตรอื่น
จานวน ๒ คน
๓๐ ม.ค. ๒๙ มี.ค. ปรับเปลี่ยนอาจารย์
๕๙
๕๖ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๔๘

๓ มี.ค.
๕๕

พ.ศ. ๒๕๔๘

๓ มี.ค.
๕๕

๑๖ ม.ค. มีอาจารย์ย้ายไปสังกัด
๕๖ หลักสูตรอื่น จานวน ๑
คน และปรับเพิ่มเพื่อ
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวน ๕ คน
๑๖ ม.ค. มีอาจารย์ย้ายไปสังกัด
๕๖ หลักสูตรอื่น จานวน ๑
คน และปรับเพิ่มเพื่อ
สอดคล้องกับเกณฑ์

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๔๘

๔๔
ลาดับที่

หลักสูตร

วันที่สภา วันที่ สกอ.
อนุมัติ รับทราบ

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ

มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวน ๕ คน
คณะศิลปศาสตร์
๗ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖

๓๐ มี.ค. ๑๘ ก.ค. มีอาจารย์สิ้นสุดสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๘
๕๖
๕๗ จานวน ๑ คน

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘/เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปะศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น
๗ หลักสูตร
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๘ การปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
นาเสนอที่ป ระชุมเพื่อพิจ ารณา คณะเกษตรศาสตร์ ขอชะลอการรับนักศึกษาหลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศการเกษตรและพั ฒ นาชนบท ในปี การศึ กษา ๒๕๖๐ ส านัก งานพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษา ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลั กสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช าเทคโนโลยีส ารสนเทศการเกษตรและพัฒ นาชนบท
เปิ ด การเรี ย นการสอนครั้ ง แรก โดยสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี อ นุ มั ติ ในการครั้ ง ที่ ๑/๒๕๔๖ เมื่ อ วั น ที่
๒๒ กุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ และส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา รับทราบหลั กสู ตรครั้งแรก เมื่อวันที่
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๗ และมีการปรับปรุงหลักสูตร
จานวน ๑ ครั้ ง จากการตรวจสอบผลการดาเนินงาน หลั กสู ตรนี้มีผลการรับนักศึกษาต่ากว่าแผนติดต่อกัน ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร ๓ คน (จานวนนักศึกษาที่รับเข้า
ต่ากว่าแผน เฉลี่ย ๖ ปี ร้อยละ ๗๓.๑๘) รายละเอียดดังนี้
ปีการศึกษา...

๔๕
ปีการศึกษา
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
รวม

แผนรับ
คน
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๒๒๐

รับเข้า
คน
๒๓
๑๒
๑๐
๑๐
๑
๓
๕๙

ต่ากว่าแผน
%
๕๗.๕๐
๓๐.๐๐
๒๕.๐๐
๒๕.๐๐
๒.๕๐
๑๕.๐๐
๒๖.๘๒

คน
๑๗
๒๘
๓๐
๓๐
๓๙
๑๗
๑๖๑

%
๔๒.๕๐
๗๐.๐๐
๗๕.๐๐
๗๕.๐๐
๙๗.๕๐
๘๕.๐๐
๗๓.๑๘

๒. คณะเกษตรศาสตร์ เสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตรและพัฒ นาชนบท หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มติที่
ประชุม เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรเนื่องจากรับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนและให้ข้อเสนอแนะ ให้นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่บริหาร
จั ด การนั ก ศึ ก ษาที่ ค งค้ า งในหลั ก สู ต รจนกว่ า นั ก ศึ ก ษาจะส าเร็ จ การศึ ก ษาทั้ ง หมด ส าหรั บ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ให้ พิจ ารณาทบทวนโดยให้ น าสาขาวิช านี้ ไปบรรจุในหลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช าเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๙ มีมติที่ประชุม ให้หลักสูตรยุติหรือชะลอการรับนักศึกษา
จึ ง เสนอที่ป ระชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อพิ จ ารณา อนุ มั ติ ปิด หลั ก สู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔...

๔๖
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๙ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักวิทยบริการ สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ กองแผนงาน เป็นหน่ว ยงานในการประสานข้อมูล เพื่อจัดทา
รายงานประจาปีของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/สานัก ดาเนินการจัดทารายงาน
ประจาปีของหน่วยงาน เป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ของ คณะ/หน่วยงาน/สานัก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานด้านต่างๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกต่อไป
กองแผนงานขอนาเสนอ (ร่าง) รายงานประจาปี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัช ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักวิทยบริการ และสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ โดยเอกสารรายงาน
ดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่วนนา สรุปผลการดาเนินงานในการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ของคณะ/สานัก/วิทยาลัย ที่สาคัญใน
รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ส่ ว นที่ ๑ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของคณะ/ส านั ก /วิ ท ยาลั ย ประกอบด้ ว ย ประวั ติ ค วามเป็ น มาของ
คณะ/สานัก/วิทยาลัย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โครงสร้างการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารคณะ
ส่ ว นที่ ๒ ผลการด าเนิ น งานในภาพรวมของคณะ/ส านั ก /วิ ท ยาลั ย ตามแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะ
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และการดาเนินงานด้านอื่นๆ เช่น ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เป็นต้น
ส่วนที่ ๓ สารสนเทศของคณะ/สานัก/วิทยาลัย เช่น จานวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมด ผู้สาเร็จ
การศึกษา จานวนบุคลากร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจาปี ๒๕๕๙
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักวิทยบริการ และ
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรดาเนินการจัดทารูปแบบรายงานประจาปีของแต่ละคณะให้มีรูปแบบที่
เหมือนกัน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- รายงานผลการดาเนินงานด้านการจัดการศึกษา
- ผลการ...

๔๗
- ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย บริการทางวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- รายงานทางการเงิน
- รายงานการได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปี
- ประมาณการรายรับ - รายจ่ายจริง
- รายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อจัดทาเป็นแผนการดาเนินงานในรอบปีต่อไป
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณา จัดทาต้นแบบ (template) ของรายงานประจาปี เพื่อให้เป็น
รูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐
๖.๒ แจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการอดีตข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑ ราย
๖.๓ แจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัยภาคทัณฑ์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จานวน ๑ ราย
๖.๔ คาสั่งเรียกให้ทาคาให้การ ในคดีหมายเลขดาที่ บ. ๙๔/๒๕๕๙ ระหว่าง
นายสัมมนา มูลสาร ผู้ฟ้องคดี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
๖.๕ แจ้งคาสั่งลงโทษทางวินัยตัดเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จานวน ๕ ราย
๖.๖ การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อทาหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์เฉพาะกรณี
๖.๗ ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๓ ราย ร้องทุกข์เรื่องต่อเวลาราชการ
๖.๘ ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กรณีข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา จานวน ๑ ราย ร้องทุกข์เรื่องการขอเปลี่ยนตาแหน่งล่าช้า
๖.๙ การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทั้งนี้...

๔๘
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๖๐

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

….....................................................
(นายธีระศักดิ์ เชียงแสน)
ผู้อานวยการกองแผนงาน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้จดรายงานการประชุม

…..….........................................................
(นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐

................................................................
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

