๑
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
และ ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์
๓. ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
๘. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ
๙. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
๑๐. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดี
๑๒. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๓. นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ประธานสภาอาจารย์
๑๔. รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
๑๕. รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ
คณบดีคณะบริหารศาสตร์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย
๑๘. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สิทธิชัย สมานชาติ
๑๙. นายชัช วงศ์สิงห์
๒๐. นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา
๒๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
๒๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๒๓. นางอรอนงค์ งามชัด

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

๒
ผู้ไม่มาประชุม
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นายนภดล พัฒนะศิษอุบล
๓. นางสาวรัชดา โสภาคะยัง
๔. นางสายสุนี ชัยมงคล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาและบริการ
สานักวิทยบริการ
นิติกรปฏิบัติการ สานักงานกฎหมายและนิติการ

๕. นายสุพจน์ ชาลีพล
เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ มี ค ณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จานวน ๑ ท่าน ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๒ การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ เนื่ อ งจากการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ นงนิต ย์ ธี ระวัฒ นสุ ข อธิการบดี แจ้ง ที่ประชุมเพื่ อทราบ
เกี่ยวกับความคืบหน้าการใช้พื้น ที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้
เดิ น ทางมาตรวจราชการที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ไ ด้ ข ออนุ ญ าตเข้ า พบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
เรื่องการขอใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ เป็นพื้นที่กรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยประมาณ
ห้าพันกว่าไร่ มี 4 แปลง สองแปลงแรกเป็นพื้นที่ป่าไม้ถาวร และอีกสองแปลงหลังประมาณสี่พันกว่าไร่ เป็นป่าสงวน
ซึ่งได้หารือกับรัฐมนตรีฯ ว่ามหาวิทยาลัยอยากจะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสภาพป่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าสงวน โดยขอใช้
เป็นพื้นที…่

๓
เป็นพื้นที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์ ซึง่ รัฐมนตรีฯ แจ้งว่าหากช่องทางที่จะแปลงสภาพทาได้ยากถ้าตามกฎหมายปกติจะ
ใช้กระบวนการที่ย าวนาน และผู้ ว่า ราชการจังหวัด อุ บลราชธานี เสนอว่ าเป็ นไปได้ไ หมที่ จะใช้อานาจพิเศษหรื อ
มาตรา 44 ซึ่งรัฐมนตรีฯ ไม่เห็นด้วยหากใช้อานาจพิเศษจะไปกระทบต่อหน่วยงานอื่นๆ และอาจจะมีหลายหน่วยงาน
ที่จ ะมาขออานาจพิเศษเหมือนกัน รัฐ มนตรีฯ เห็ นว่า มหาวิทยาลั ย ควรทาความตกลงกับ กรมป่าไม้เพื่อปรับปรุง
วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับภารกิจในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายจากทางราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องเร่งดาเนินการขออนุญาตใหม่และเขียนวัตถุประสงค์ให้ครบถ้วนและ
ครอบคลุมการดาเนินการในทุกภาคส่วน ซึ่งการขอเปลี่ยนสภาพพื้นที่ ให้เป็นของมหาวิทยาลัย เป็นสิ่งที่ทาได้ยาก
ดังนั้น จึงขอใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้พื้นที่ให้กว้างขวางขึ้น
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ไตรมาสที่ ๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.
๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่ง ต้องดาเนินการ
ตามความประสงค์ของแหล่งทุน ให้อธิการบดีอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ ๓ มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม กรณีได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จานวน ๑๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๐,๙๙๘,๗๗๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสน
เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้
ลาดับที่

คณะ/หน่วยงาน

ประเภทรายรับ

๑

คณะศิลปประยุกต์ฯ

เงินทุน
การศึกษา

๒

คณะศิลปประยุกต์ฯ

เงินทุน
การศึกษา

๓

คณะศิลปประยุกต์ฯ

เงินทุน
การศึกษา

๔

คณะเกษตรศาสตร์

เงินทุน
การศึกษา

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ให้ทุน

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก

กองทุนการศึกษา ดร.
สมจิตต์ ยอดเศรณี

จานวนเงิน
(บาท)
๑๕,๐๐๐

นายยง บุญอารีย์

๑๐,๐๐๐

นางฐานิสร์สุภางค์ บวร
วงศ์พิทักษ์ และนาย
ปกรณ์พล เทวฤทธ์
สานักพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

๑๖,๐๐๐
๘๕๔,๖๐๐

๔
ลาดับที่

คณะ/หน่วยงาน

ประเภทรายรับ

๕

คณะศิลปศาสตร์

เงินทุน
การศึกษา

๖

คณะศิลปศาสตร์

เงินอุดหนุนการ
บริการวิชาการ

๗

คณะรัฐศาสตร์

เงินอุดหนุนการ
วิจัย

๘

คณะนิติศาสตร์

เงินอุดหนุนการ
บริการวิชาการ

๙

โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์

เงินอุดหนุนการ
บริการวิชาการ

๑๐ สานักงานวิเทศ
สัมพันธ์ สานักงาน
อธิการบดี

เงิน
ทุนการศึกษา

ชื่อโครงการ

หน่วยงานที่ให้ทุน

จานวนเงิน
(บาท)

(สวทช.) และกรมความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
โครงการสนับสนุน
บริษัท ไอที เอ็ดดู
๑๐๐,๐๐๐
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน ซอฟต์ จากัด
ภายนอก
โครงการศึกษาแนว
สานักงานเลขาธิการ
๙๘๕,๐๐๐
ทางการเพิ่มโอกาสการ
สภาการศึกษา
เข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพในพื้นที่จังหวัด
ชายแดน : กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการสารวจเกษตรกร สถาบันบริหารจัดการ
๒,๔๐๐,๐๐๐
และพัฒนาเครือข่าย
ธนาคารที่ดิน (องค์กร
พันธมิตรในพื้นที่ภาค
มหาชน)
ตะวันออกเฉียงเหนือ โซน
๓ ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัด
สุรินทร์ จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดอานาจเจริญ
โครงการศึกษาเกี่ยวกับ
สานักงาน
๙๘๕,๐๐๐
มาตรฐานการดาเนินการ คณะกรรมการ
ทางวินัยและการลงโทษ ข้าราชการพลเรือน
ทางวินัยของ ก.พ.อ.
กระทรวงและการ
เปรียบเทียบกฎหมาย
เกี่ยวกับกาดาเนินการทาง
วินัยของข้าราชการ
ประเภทต่างๆ
โครงการพัฒนา
สานักงานส่งเสริม
๑๓,๙๙๐,๐๐๐
ผู้ประกอบการใหม่
วิสาหกิจขนาดกลาง
Startup
และขนาดย่อม (สสว.)
โครงการค่าใช้จ่ายสาหรับ กรมความร่วมมือ
๑๙๙,๙๐๐
ผู้รับทุนรัฐบาลไทย สพร. ระหว่างประเทศ
กระทรวงการ
ต่างประเทศ

๕
ลาดับที่

คณะ/หน่วยงาน

๑๑ กองกลาง สานักงาน
อธิการบดี

๑๒ สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ
สานักงานอธิการบดี

๑๓ สานักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ
สานักงานอธิการบดี
๑๔ สานักงานพัฒนา
นักศึกษา สานักงาน
อธิการบดี
๑๕ สานักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ประเภทรายรับ

ชื่อโครงการ

เงินอุดหนุน
โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการบุคลากร
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมใจจัดทา
ดอกไม้จันทน์ ๙๙,๙๙๙
ดอก ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช
เงินอุดหนุนการ โครงการจ้างที่ปรึกษา
บริการวิชาการ จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
เงินอุดหนุนการ โครงการอบรมสร้าง
บริการวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

หน่วยงานที่ให้ทุน
คณะ/วิทยาลัย/สานัก
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สานักงานยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒

สานักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
เงินอุดหนุนการ โครงการชมรมอาสากู้ชีพ สถาบันการแพทย์
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เงินบริจาค

โครงการบาเพ็ญกุศลถวาย คณะผู้บริหาร
พระบรมศพ
มหาวิทยาลัย
พระบาทสมเด็จพระ
อุบลราชธานี
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

รวม

จานวนเงิน
(บาท)
๘๔,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐
๕๙,๒๗๐
๖๐,๐๐๐

๒๐,๙๙๘,๗๗๐

จึ ง เสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ โปรดทราบ การตั้ง แผนงบประมาณรายจ่ าย เพิ่ มเติ ม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ ๓ จานวนทั้งสิ้น
๒๐,๙๙๘,๗๗๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ รายงาน...

๖
๑.๒.๒ รายงานผลการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภา
มหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
เป็นหน่วยงานดาเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยทาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อหรือช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการ
สื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
การดาเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจและความ
เชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้ดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้ ง นี้ ขอรายงานผลการด าเนิ น งาน การประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข่ า วสาร กิ จ กรรมต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดิทัศน์รายงานผลการดาเนินงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ประจ าเดื อ น มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
เพื่อรับทราบ
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ การขอชาระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
มหาวิทยาลั ยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายสุ พจน์ ชาลี พล นิติกร
ปฏิบัติการ) นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงอัยการจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อขอให้ว่าต่างคดีแพ่งยื่นฟ้องผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ในฐานะผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ตาม
สัญญากู้เงินฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ในฐานะผู้ค้าประกัน ตามสัญญาค้าประกัน
ฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ให้ร่วมกันหรือแทนกันชาระหนี้ให้กับมหาวิทยาลัยในยอดเงินจานวน ๗๑๓,๙๔๖
บาท พร้อมเบี้ยปรับอีก ๒ เท่า รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๑,๘๓๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี
นับแต่วันที่ผิดนัดจนกว่าจะชาระเงินเสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงถาม
๒. ต่อมาสานักงานคดีแรงงานภาค ๓ ได้มีหนังสือที่ อส ๐๐๓๘(๓)/๓๔๗ ลงวันที่
๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ แจ้ ง ฐานะคดี ดั ง กล่ า วว่ า ส านั ก งานคดี แ รงงานภาค ๓ พิ จ ารณารั บ ว่ า ต่ า งฟ้ อ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้กู้ และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ผู้ค้าประกัน จานวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันผิดนัดจนถึงวันฟ้อง และนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชาระเสร็ จ ตามความประสงค์ของมหาวิทยาลั ย แต่ไม่สามารถฟ้องผู้ ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสั ยจร ผู้ กู้ และ
พลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ผู้ค้าประกัน กรณีเรียกเบี้ยปรับ ๒ เท่า จานวน ๑,๔๒๗,๘๙๒ บาท เนื่องจากคดีนี้เป็นการฟ้อง
เรียกเงินกู้ยืมเงิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่สัญญาชดใช้เงินทุนไปศึกษาต่างประเทศ ซึ่งหากผิด
สัญญา...

๗
สัญญากู้ยืมแล้วจะต้องชาระเบี้ยปรับ ๒ เท่า ซึ่งในคดีนี้ หากคู่กรณีนาเงินจานวนดังกล่าวมาชดใช้คืนพร้อมดอกเบี้ย
นับแต่วันผิดนัดตามที่พนักงานอัยการจะได้ฟ้องร้องเรียกเงินเต็มจานวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิด
นัดดังกล่าวต่อศาล ความเสียหายต่อทางราชการ ย่อมหมดไปโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นเหตุให้รูปคดีเสียเปรียบอีกฝ่ายหนึ่ง
เนื่องจากคดีขาดพยานหลักฐานในการนาสืบความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยปรับ เพราะไม่มีความเสียหายแล้ว ซึ่งคู่อีก
ฝ่ายไม่ต้องรับผิด ฉะนั้น สานักงานคดีแรงงานภาค ๓ ไม่สามารถรับว่าต่างฟ้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้กู้
และพลเอกพิเชษฐ์ วิสั ยจร ผู้ค้าประกัน เต็มจานวน ๒,๑๔๑,๘๓๘ บาท ตามความประสงค์ หากมหาวิทยาลัยมี
ความเห็นพ้องด้วยกับความเห็นดังกล่าวหรือมีข้อโต้แย้งประการใด ขอให้แจ้งสานักงานคดีแรงงานภาค ๓ ทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อจักได้ดาเนินการต่อไป
๓ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ถึ ง อธิ บ ดี อั ย การ
สานักงานคดีแรงงานภาค ๓ แจ้งว่า แม้การแจ้งฐานะทางคดีดังกล่าวนี้จะไม่เป็นไปตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย
และไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ก็ตาม แต่
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ (๓) กาหนดอานาจหน้าที่ให้
พนั ก งานอัย การด าเนิ น คดี แ พ่ง หรื อ คดี ป กครองแทนหน่ ว ยงานของรัฐ และรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง ก็ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าพนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่ง
คดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นคาสั่งทาง
ปกครอง รวมทั้งไม่ใช่กรณีพนักงานอัยการสั่งยุติการดาเนินคดีแพ่งตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก
ที่ นร ๐๕๐๕/ว. ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ในกรณีนี้จึงถือว่าเป็นดุลพินิจในการดาเนินคดีของพนักงาน
อัยการตามที่กฎหมายให้อานาจไว้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้ดาเนินคดีแพ่งกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร
ผู้กู้ และพลเอกพิเชษฐ์ วิสัยจร ผู้ค้าประกัน ตามความเห็นของสานักงานคดีแรงงานภาค ๓ ต่อไป
- ข้อเท็จจริง
๒.๑ สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๔๒ (อบ)/๓๘๙๑ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่า ได้รับหนังสือจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้กู้ แจ้งความจานงที่จะชาระเงิน
จานวน ๗๑๓,๔๔๖ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาท) พร้อ มดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่
วั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๘ จนถึ ง วั น ช าระหนี้ เ สร็ จ สิ้ น โดยจะน าเงิ น มาช าระแก่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ณ สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และขอดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๒.๒ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงอัยการจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า
การที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้กู้ แจ้งความจานงต่อสานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานีที่จะชาระเงิน
จานวน ๗๑๓,๔๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงวันชาระหนี้เสร็จสิ้น
ให้แก่มหาวิทยาลัยดังกล่าว ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น จึงยังไม่เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังกล่าว จึงมีความจาเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องเสนอเรื่องดั งกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน และหากผลการพิจารณาของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งดังกล่าว เป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้สานัก งานอัยการ
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
- ข้อพิจารณา
สานักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้
๑) ตามเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินและสาเนาต้นขั้วเช็คสั่งจ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัท รียา วิสัยจร ผู้กู้ ได้รับเงินไปจากมหาวิทยาลัยเป็นเงินจานวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท ไม่ใช่ จานวน ๗๑๓,๔๔๖ บาท
ตามที.่ ..

๘
ตามที่สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานีได้แจ้งยอดหนี้ให้มหาวิทยาลัยทราบ และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕
กรกฎาคม ๒๕๖๐ แจ้งสานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานีทราบจานวนเงินที่ถูกต้องแล้ว
๒) เนื่ อ งจากคดี นี้ ม หาวิ ท ยาลั ย เคยเสนอเรื่ อ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และที่ประชุมมีมติ “ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการตามนัยของระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ และข้อ ๒๔ ซึ่งกาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการบังคับตามสัญญากับผู้ผิด
สัญญาและผู้ค้าประกันให้ชดใช้เงินพร้อมเบี้ยปรับและดอกเบี้ยโดยพลันจนคดีถึงที่สุด”
ดังนั้น การที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้กู้ แจ้งความจานงที่จะชาระเงิน จานวน ๗๑๓,๔๔๖
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงวันชาระหนี้เสร็จสิ้น ให้แก่มหาวิทยาลัย
ต่อสานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามมติ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๘ วรรคสอง บัญญัติว่า
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรมและปราศจากอคติ
ทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นคาสั่งทางปกครอง และพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๔ (๓) กาหนดอานาจหน้าที่ให้พนักงานอัยการดาเนินคดีแพ่งหรือคดีปกครองแทนหน่วยงานของรัฐ ประกอบ
กั บ ไม่ ใ ช่ ก รณี พ นั ก งานอั ย การสั่ ง ยุ ติ ก ารด าเนิ น คดี แ พ่ ง ตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นมาก
ที่ นร ๐๕๐๕/ว. ๑๘๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙
ฉะนั้น การที่สานักงานคดีแรงงานภาค ๓ มีความเห็นดังกล่าวข้างต้น จึง ถือเป็นเรื่องดุลพินิจในการ
ดาเนินคดีของพนักงานอัยการตามที่กฎหมายให้อานาจไว้
๔) ในส่วนของเบี้ยปรับจานวนสองเท่า หากมหาวิทยาลัยดาเนินคดีต่อไป อาจขาดพยานหลักฐานใน
การพิสูจน์ความเสียหายได้ และอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินคดีในชั้นศาลเป็นเวลานาน และหากศาลมีคาพิพากษาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้กู้ และผู้ค้าประกัน
ชาระหนี้ให้กับมหาวิทยาลัยก็จะต้องดาเนินการบังคับคดี เพื่อให้ได้รับการชาระหนี้ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม
และต้องใช้เวลายาวนาน
ฉะนั้น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สานักงานกฎหมายและนิติการ จึงเห็นควรเสนอรับชาระหนี้จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้กู้ ในยอดเงินจานวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงวันชาระหนี้เสร็จสิ้น
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
๑. การรับชาระหนี้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร ผู้กู้ ในยอดเงินจานวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จนถึงวันชาระหนี้เสร็จสิ้น
๒. มหาวิทยาลั ยจะได้มีหนั งสื อแจ้งสานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดาเนินการในส่ วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มหาวิ ทยาลั ย ควรพิ จารณาด าเนิ นการสรุ ปข้ อเท็ จจริ งของเรื่ องให้ ครบถ้ วนเพื่ อแสดงให้ เห็ นว่ า
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามความเห็ น ของส านั ก งานคดี แ รงงานภาค ๓ และให้ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป
มติที่ประชุม...

๙
มติที่ประชุม
รับทราบ การทีผ่ ู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรียา วิสัยจร แจ้งความจานงต่อ
สานักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานีที่จะชาระเงิน จานวน ๗๑๓,๙๔๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้ อยละ ๗.๕ ต่อปี
นับตั้ งแต่ วันที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ จนถึงวั นชาระหนี้เสร็ จสิ้ นให้ แก่มหาวิทยาลัย และมอบมหาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กองคลัง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่กากับ ดูแลการเงินและการคลังของ
มหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิน
และทรั พ ย์ สิ น ของมหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่ง ต้อ งจัด ทารายงานทางการเงิน เป็ นรายไตรมาส
เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน
สรุปการนาเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจาปีงบประมาณ 2560
ขอบเขตและข้อจากัดในการจัดทางบการเงิน
1. ข้อมูล เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ได้มาจากระบบ UBUFMIS ที่มี
หลักฐานและตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง
2. ข้อมูลที่นาเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 การนาเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบแสดงผลการดาเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย)
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/สานัก
- วิเคราะห์งบการเงิน
จากการ…

๑๐
จากการวิเคราะห์งบการเงิน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สาหรับ
รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มี
สินทรัพย์รวม มีจานวน 3,757.10 ล้านบาท จาแนกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียนจานวน 915.89 ล้าน
บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจานวน 2,841.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อ ยละ 24.38 และ 75.62 ของจานวน
สินทรัพย์รวมทั้งหมดตามลาดับ โดยส่วนใหญ่เป็น อาคารและอุปกรณ์ จานวนสุทธิ 2,841.22 ล้านบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 457.93 ล้านบาท เงินลงทุนระยะสั้น จานวน 326.10 ล้านบาท ลูกหนี้ระยะสั้น
จานวน 124.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.62, 12.19,8.68 และ 3.30 ของจานวนสินทรัพย์รวมทั้งหมด
ตามลาดับ
หนี้สินรวม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจานวน 565.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.06 ของ
สินทรัพย์รวม โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้ระยะสั้น จานวน 99.84 ล้าน
บาท เงินรับฝากระยะสั้น จานวน 73.29 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น (รายได้ค่าธรรมเนียมรอการจัดสรร)
จานวน 392.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.66 ,1.95 และ 10.45 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ
สินทรัพย์สุทธิ มีจานวน 3,191.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.94 ของสินทรัพย์ รวมรายได้ทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม
2560 มีจานวนรวม 626.06 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จานวน 469.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.98
ของรายได้รวม และรายได้จากเงินนอกงบประมาณ (รายได้มหาวิทยาลัย) จานวน 156.63 ล้านบาท ซึ่งรายได้จาก
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประกอบด้วย รายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ จานวน 63.58
ล้านบาท รายได้จากเงินอุดหนุนและบริจาค จานวน 54.27 ล้านบาท และรายได้อื่น (รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือก /รายได้ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ) จานวน 38.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.16 , 8.67 และ 6.19 ของรายได้รวม
ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2560 เป็นค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน จานวน 580.16 ล้านบาท คิ ดเป็นร้อยละ 92.6ของรายได้รวม
จากการดาเนิน งาน ส่ ว นใหญ่เป็น ค่าใช้จ่ ายบุคลากร จานวน 308.00 ล้ านบาท ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จานวน
159.00 ล้านบาท ค่าใช้สอย จานวน 51.36 ล้านบาท ค่าตอบแทน จานวน 18.08 ล้านบาท ค่าวัสดุ จานวน
18.18 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค จานวน 17.96 ล้ านบาท และค่าใช้จ่ายอื่น จานวน 7.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 49.20 , 25.40 , 8.20 , 2.89 , 2.90 , 2.87 และ 1.18 ของรายได้จากการดาเนินงานทั้งหมดตามลาดับ
ดังนั้น ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
ตุ ล าคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 31 มี น าคม 2560 (ไตรมาสที่ 2) มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ายได้ สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสุ ท ธิ
จานวน 45.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.33 ของรายได้รวมจากการดาเนินงาน
อนึ่ง กองคลัง ได้ดาเนินการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วั นที่ 1
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 247,119,304.24 บาท จาแนกเป็น
สิ้นสุด ณ 30 ก.ย. 59
รายได้ค่าธรรมเนียมรอการจัดสรร 389,491,966.50
หัก เงินจัดสรรฯ
245,135,350.00
คงเหลือ
144,356,616.50
หัก ปรับปรุงบัญชี

วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 มี.ค.60 รวมทั้งสิ้น
245,755,277.00
635,247,243.50
204,600.00
245,339,950.00
245,550,677.00
389,907,293.50
1,779,354.24
คงเหลือ…

๑๑
คงเหลือรอการจัดสรรฯ ณ 31 มีนาคม 2560

388,127,939.26

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินไตรมาสที่ 2
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สาหรับรอบระยะเวลา 6
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายสาหรับ คณะ/สานัก สาหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 (UBUFMIS)
3. การวิเคราะห์งบการเงิน
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- การรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยควรรายงานงบกระแสเงินสดด้วย เพื่อคณะกรรมการจะได้
เห็นงบกระแสเงินสดว่ามหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด
มติที่ประชุม
เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๑.๒ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓
- กองแผนงานขอถอนระเบียบวาระการประชุม เพื่อนาไปปรับปรุง
รายละเอียดข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดาเนินงานดังกล่าว
จึงใคร่ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ
ขออนุมัติดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เพิ่มจากแผนรับเข้าศึกษาที่ส ภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
และในภาพรวมของแต่ละคณะไม่เกินร้อยละ ๒๐ เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา และทดแทนจานวนรับของผู้
สละสิทธิ์เข้าศึกษามอบคณะ/หลักสูตร พิจารณาปรับจานวนรับในแต่ละวิธีรับจากสถิติผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ดังมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๑
๒. พิจารณา...

๑๒
๒. พิจารณาอนุมัติการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามากกว่าแผนรับเข้าศึกษาที่ได้รับการอนุมัติเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ และทดแทนจานวนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา โดยจานวนรับของแต่ละคณะให้รับมากกว่าแผนรับเข้าศึกษา
ไม่เกินร้อยละ ๒๐
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเรื่องการรับนักศึกษาในรอบที่ ๑ ให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษาทั้ง
ระบบก่อน ส่ วนที่เหลื อให้ รับในรอบต่อไป โดยจานวนรับของแต่ละคณะให้ รับมากกว่าแผนรับเข้าศึกษาไม่เกิน
ร้อยละ ๒๐ เพื่อทดแทนจานวนผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษา
๒. สาหรับคณะที่มีสาขาวิชาเชื่อมโยงกับวิชาชีพให้ประสานกับสภาวิชาชีพ โดยคานึงถึงความเป็นไป
ได้ของจานวนการรับนักศึกษาด้วย
มติที่ประชุม
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการประกาศรับนักศึกษาผู้ ที่เข้า
ศึกษาได้เกินกว่าจานวนที่ระบุไว้ในแผนการรับนักศึกษา ในภาพรวมไม่เกินร้อยละ ๒๐ และมอบมหาวิทยาลัย
พิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๒.๒ พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
และกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือสังคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ตามที่ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ จั ด สรร
ทุนการศึกษา ส าหรับ นักศึกษาโควตากลุ่ มผู้ มีความสามารถพิเศษและกลุ่ มโควตาส่งเสริมผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ จานวน ๖๐ ทุน และได้ดาเนินการรับสมัครคัดเลือก
ทุนการศึกษาดังกล่าวเสร็จ สิ้นแล้วนั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือกจานวน ๔๙ คน มีทุนการศึกษาคงเหลือจานวน ๑๐ ทุน
ซึ่งอยู่ระหว่างรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้ครบ
ตามจานวนทุนที่ได้รับจัดสรรจากทางมหาวิทยาลัย นั้น
ในการนี้ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการรับเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และต้องการให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา
ซึ่งทุกสถาบั น อุดมศึกษาทั่ว ประเทศจะดาเนิ นการรับนักศึกษาโดยกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการพร้อมกัน
จานวน ๕ รอบ และนักศึกษาจะต้องตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาเพียง ๑ สถาบัน เท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ดาเนินงานในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสนับสนุนทุนการศึกษากับนักศึกษาที่มี
ศักยภาพมีความสามารถพิเศษ มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้ างชื่อเสีย งให้กับ มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีต่อไป กองบริการการศึกษา ใคร่ขออนุมัติ
หลักเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สาหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่ม
โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จานวน ๖๐ ทุน
งบประมาณตลอดหลักสูตรจานวน ๗,๖๓๐,๐๐๐ บาท
จึงเสนอ...

๑๓
จึงเสนอที่ประชุมสภาหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติทุนการศึกษาและหลักเกณฑ์ในการขอรับทุน
ทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและโควตาส่งเสริม
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บาเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มหาวิท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาเรื่อ งการหาแหล่ ง ให้ ทุน ส าหรั บนั กศึ กษาตั้ งแต่แ รกเข้ าจนส าเร็ จ
การศึกษาจากภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้วได้งานทาจากภาครัฐและภาคเอกชนที่
ให้ทุนการศึกษา เพื่อเป็นการดึงดูดให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสายสุนี ชัยมงคล รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาและบริการสานักวิทยบริการ
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สานักวิทยบริการ มีการดาเนินงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหาร จัดการภายในสถาบัน สานัก ศูนย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกาหนดให้มี
การบริ หารงานโดยคณะกรรมการประจ าสานักวิทยบริการ ๑ คณะ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน ๓ คน
ร่วมเป็นคณะกรรมการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิท ยาลัย โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปี ปัจจุบันสานักวิทย
บริการ มีคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังคม
ภูมิพันธุ์ และนายสมโภช พิมพ์พงษ์ต้อน ซึ่งการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะครบกาหนด ในวันที่
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานภายในสานักวิทยบริการ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัด
ระเบียบบริหารงานภายในสถาบัน สานัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไข ดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดผลดี
ต่อทางราชการ สานักวิทยบริการ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ คน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประจา
สานักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ คน คือ
๑. นางกาญจนา สุคนธมณี
๒. นายสมพงษ์ เจริญศิริ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ซามาตย์
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริ การ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ คน คือ
๑. นางกาญจนา สุคนธมณี
๒. นายสมพงษ์ เจริญศิริ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ซามาตย์
๔.๒.๒ ขออนุมัติ…

๑๔
๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสาเร็จการศึกษา
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะ โดย
ผ่านมติที่ป ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้ว ดังนี้
ระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน
๑. คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
จานวน ๑ คน
๒. คณะรัฐศาสตร์
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
จานวน ๒ คน
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การปกครอง
จานวน ๑ 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
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๘) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน ๔ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่ อ งจากหลั ก สู ต รนี้ ค รบรอบระยะเวลาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดสอนในภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แบบ ๑.๑ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๔๘
หน่วยกิต แบบ ๑.๒ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๗๒ หน่วยกิต
แบบ ๒.๑ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖๐ หน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๘๔ หน่วยกิต
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ ระบบการจัด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป ตามเกณฑ์
มาตรฐาน…

๑๕
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐ จ านวนรั บ นั ก ศึ ก ษา แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จ านวน ๑ คน/ปี แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒
จานวน ๔ คน/ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรื อสัมพันธ์กับสาขาวิชา จานวน ๓ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัว
ในการผลิตบัณฑิต ๙๘,๔๕๓ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑๕ ตัว
บ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับการตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ ผ่าน
การเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิต สาขาวิช าการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลั กสูตรภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘
ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อย
กว่า ๓๐ หน่วยกิต (กลุ่มภาษา จานวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จานวน ๖ หน่วยกิต กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการจัดการ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก จานวน ๓ หน่วยกิต) หมวดวิชา
เฉพาะ จานวน ๑๐๓ หน่วยกิต (กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ จานวน ๓๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๓๗ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน ๓ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือก
เสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอนวัน -เวลาในและ
นอกราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 2 จานวนรับนักศึกษา ๔๐ คน/ปี
เฉพาะในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีแผนการรับนักศึกษา จานวน ๓๐ คน อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จานวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๕๗,๙๘๗ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑๖ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับการ
ตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้ ว คือ Mr.Achaleke Henry Fonji และดร.กฤตยา อุทโธ การขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอ...

๑๖
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ลาดับต่อไปจะได้
นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยควรคานึงถึงเรื่องเมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา และ
สามารถไปประกอบอาชีพได้จริงมากขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาให้มากขึ้น
๒. มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ควรร่วมมือกันปรึกษาหาแนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรการเรียน
การสอนแบบใหม่ๆ เพื่อมาร่วมกันวิเคราะห์ว่าจะมีวิธีดาเนินการอย่างไรบ้าง
๓. มหาวิทยาลัยควรตั้งคณะทางานเพื่อศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการพัฒนามากขึ้น
มติที่ประชุม
อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม และวิชา
โทในหลักสูตร ได้แก่ วิชาโทการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลา
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดสอนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต (กลุ่มภาษา จานวน ๑๕
หน่วยกิต กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จานวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการจัดการ ไม่น้อย
กว่า ๗ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก จานวน ๓ หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๙๕ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน ๕๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก จานวน ๒๑ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท จานวน ๑๘ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอนวัน -เวลาในและนอก
ราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ จานวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี อาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จานวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวในการผลิตบัณฑิต ๑๙,๖๘๗.๗๓ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๕ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับการตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้ว คือ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีตะวันตก การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม...

๑๗
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
และวิชาโทในหลักสูตร ได้แก่ วิชาโทภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้
ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช าภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตต
ลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต (กลุ่มภาษา
จานวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จานวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการ
จัดการ ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก จานวน ๓ หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๙๖ หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๖๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก จานวน ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท จานวน ๑๕ หน่วยกิต) หมวด
วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยร้อยละ ๕๐ และภาษาญี่ปุ่นร้อยละ ๕๐ รับ
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการ
เรียนการสอนวัน -เวลาในและนอกราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒
จานวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชา จานวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๑๙,๕๗๙.๕๖ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑๖ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับการตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาแล้ว คือ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน
การเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น และการสื่ อ สาร หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดั บ ต่ อ ไปจะได้ น าเสนอส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา และ
วิชาโทในหลักสูตร ได้แก่ วิชาโทภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบ
ระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตร…

๑๘
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดสอน
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต (กลุ่มภาษา
จานวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ จานวน ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการ
จัดการ ไม่น้อยกว่า ๗ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก จานวน ๓ หน่วยกิต) หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๙๖ หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๓๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกภาษา จานวน ๓๐ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกวัฒนธรรม ไม่น้อย
กว่า จานวน ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอนวัน -เวลาในและนอกราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็ น ไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลั ยฯ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ จานวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา จานวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
๓๑,๘๘๒.๓๙ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑๖ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้
หลั กสู ตรนี้ ได้รั บ การตรวจภาษาจากผู้ เชี่ย วชาญด้านภาษาแล้ ว คือ คณาจารย์จากสาขาวิช าภาษาและวรรณคดี
ตะวันตก การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๖ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ร ะดั บอุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรตามแผน ก แบบ ก ๒ และ แผน ข ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย แผน ก แบบ ก ๒
หมวดวิ ช าเฉพาะ จ านวน ๒๔ หน่ ว ยกิ ต หมวดวิ ท ยานิ พ นธ์ ๑๒ หน่ ว ยกิ ต และ แผน ข หมวดวิ ช าเฉพาะ
จานวน ๓๐ หน่วยกิต หมวดการค้นคว้าอิสระ ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียน
การสอนวั น -เวลาในและนอกราชการ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไป ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕
จานวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชา…

๑๙
กับสาขาวิชา จานวน ๓ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๕๔,๕๑๒.๘๑ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ ๑๖ ตัว บ่ง ชี้ ทั้ง นี้ หลั กสู ตรนี้ไ ด้รั บการตรวจภาษาจากผู้ เ ชี่ย วชาญ
ด้านภาษาแล้ว คือ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้
ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่
๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๗ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวั ตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตรตามแผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๒๔
หน่วยกิต และหมวดวิ ทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย รับนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอนวัน -เวลาใน
และนอกราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๕ จานวนรับนักศึกษา ๕ คน/ปี
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร มีคุณวุฒิ ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิช า จานวน ๓ คน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๒๙๕,๗๕๒ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ๑๖ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับการตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้ว คือ คณาจารย์จากสาขาวิชา
ภาษาและวรรณคดีตะวันตก การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปะศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๘ การปรับปรุง...

๒๐
๔.๓.๘ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิต
ตลอดหลั ก สู ต ร แผน ก แบบ ก ๑ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ ว ยหมวดวิ ช าเฉพาะ ไม่ น้ อ ยกว่ า
๕ หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และแผน ก แบบ ก ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖
หน่ ว ยกิ ต ประกอบด้ ว ยหมวดวิ ช าเฉพาะ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๔ หน่ ว ยกิ ต หมวดวิ ท ยานิ พ นธ์ ไม่ น้ อ ยกว่ า
๑๒ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่
สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ
และ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ จานวนรับ
นักศึกษา ๑๕ คน/ปี (แผน ก แบบ ก ๑ จานวน ๕ คน และแผน ก แบบ ก ๒ จานวน ๑๐ คน) อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง จานวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๕๑,๑๗๗
บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑๕ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับ
การตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้ ว คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ อาจารย์ในสังกั ด
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดั บ ต่ อ ไปจะได้ น าเสนอส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๙ การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก ๑ จานวน ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
(ไม่นับ…

๒๑
(ไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต ) หมวดวิ ท ยานิ พ นธ์ จ านวน ๓๖ หน่ ว ยกิ ต และแผน ก แบบ ก ๒ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต จัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย
ได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ จานวนรับนักศึกษา ๑๕ คน/ปี (แผน ก แบบ ก ๑ จานวน ๕ คน และ
แผน ก แบบ ก ๒ จานวน ๑๐ คน) อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง จานวน ๔
คน คุณ วุฒิ สั มพั น ธ์ ๑ คน ค่ าใช้จ่ ายต่ อหั ว ในการผลิ ต บัณ ฑิต ๔๘,๔๗๕ บาท/คน/ปี มี ตัว บ่ง ชี้บั งคับ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑๕ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับการตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา
แล้ ว คื อ รองศาสตราจารย์ ดร.กุ ล เชษฐ์ เพี ย รทอง สั ง กั ด คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภาครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา อนุมัติ การปรับปรุงหลั กสู ตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล หลั กสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ล าดับต่อไป จะได้นาเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๑๐ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดสอนในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แบบ ๑.๑ ไม่น้ อยกว่า ๔๘ หน่ วยกิต ประกอบด้ว ยหมวดวิช าเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่ว ยกิต (ไม่นับหน่ว ยกิต)
หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับ นักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการ
สอนวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
หมวด ๕ จานวนรับนักศึกษา ๓ คน/ปี (โดยเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป) อาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง จานวน ๕ คน ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๔๑,๖๐๕ บาท/คน/
ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๑๕ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับการตรวจ
ภาษาจากผู้เชี่ย วชาญด้านภาษาแล้ ว คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรการ วงศ์ส ายเชื้อ อาจารย์ในสั งกัดภาควิช า
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภาครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอ...

๒๒
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดสอนใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาศึกษาแบบ ๑.๑ และ แบบ ๒.๑ ๓ ปี ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
แบบ ๑.๒ และ แบบ ๒.๒ ๔ ปี ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แบบ ๑.๑ จานวน ๔๘ หน่วย
กิต ประกอบด้วยหมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๔๘ หน่วยกิต แบบ ๑.๒ จานวน ๗๒ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวด
วิทยานิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต แบบ ๒.๑ ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๔
หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต และแบบ ๒.๒ ไม่น้อยกว่า ๗๓ หน่วยกิต ประกอบด้วยหมวด
วิช าเฉพาะ ไม่น้ อยกว่า ๒๕ หน่ ว ยกิต หมวดวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๗๓ หน่ว ยกิต จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค ดาเนินการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลั ยฯ ว่าด้ว ยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๕ จานวนรับนักศึกษา ๔ คน/ปี (แบบ ๑ จานวน ๒ คน และแบบ ๒ จานวน ๒ คน)
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรง จานวน ๔ คน คุณวุฒิสัมพันธ์ ๑ คน ค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๕๖,๕๒๕ บาท/คน/ปี มีตัวบ่งชี้บังคับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๑๕ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้ได้รับการตรวจภาษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแล้ว คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภาครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๑๒ การปรับปรุง...

๒๓
๔.๓.๑๒ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน ๖ หลักสูตร สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และ
คณะเภสัชศาสตร์ ขอเสนอปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

หลักสูตร

การอนุมัติ/รับทราบหลักสูตร
สภา

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑ หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต
๒๕ ก.พ. ๖๐
สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

เปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เนื่องจากมีอาจารย์
ลาออกจานวน ๒ คน
และ
มีอาจารย์โอนย้าย
จานวน ๑ คน

พ.ศ. ๒๕๕๘

สกอ.
เสนอ สกอ.
ตามหนังสือที่
ศธ.๐๕๒๙/
๓๔๔๔ ลว. ๒๒
พ.ค. ๖๐
(สกอ.) รอ
สกอ.รับทราบ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
๒ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
๒๖ พ.ค. ๕๕ สกอ. รับทราบ เปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
แล้ว เมื่อวันที่ หลักสูตรและอาจารย์
๑๓ พ.ย. ๕๗ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เนื่องจากมีอาจารย์
ลาออกจากการเป็น
อาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และเพื่อทดแทน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจากสถาบัน
ความร่วมมือ

พ.ศ. ๒๕๔๘

๒๔
ลาดับ
ที่
๓

หลักสูตร

การอนุมัติ/รับทราบหลักสูตร
สภา

เหตุผลการปรับปรุง

สกอ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๓๑ พ.ค. ๕๗ สกอ. รับทราบ เนื่องจาก ดร.รสริน
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
แล้ว เมื่อวันที่ การเพียร มีภารกิจใน
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐ พ.ย. ๕๗ การพัฒนาเครื่องมือ
การเรียนการสอนและ
การวิจัยด้านธาลัสซีเมีย
คณะเภสัชศาสตร์
๔ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
๓๐ ม.ค. ๕๙ ส่ง สกอ. ตาม เนื่องจากมีการเพิ่ม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
หนังสือที่ ศธ อาจารย์ประจา
๐๕๒๙/๘๖๓๓ หลักสูตรและอาจารย์
ลว.๑ ธ.ค. ๕๙ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(สกอ.) และ ศธ จานวน ๑ คน
๐๕๒๙.๑๑/
๓๖๗๖
๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ๒๖ พ.ค. ๕๕ สกอ. รับทราบ เนื่องจากอาจารย์
สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์
แล้ว เมื่อวันที่ ลาออก จานวน ๑ คน
ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง 3
๒๘ มิ.ย. ๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๕
๖ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๒๕ มิ.ย. ๕๙ ส่ง สกอ. ตาม เปลี่ยนอาจารย์ประจา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หนังสือที่ ศธ หลักสูตรและอาจารย์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๐๕๒๙/๗๑๔๕ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลว.๕ ต.ค. ๕๙ เนื่องจากมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ
จานวน ๑ คน และเพิ่ม
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
จานวน ๑ คน

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร
พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๕๘

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม…

๒๕
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๑๓ การปรับปรุงหลักสูตร : กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร โดยขอเสนอเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะสาขาการ
บริบาลทางเภสัชกรรม จานวน ๕ รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพในสาขาเฉพาะ
ทาง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น
ที่
๑

รหัสวิชา
๑๕๐๖ ๕๓๒

๒

๑๕๐๖ ๕๓๓

๓

๑๕๐๖ ๕๓๔

๔

๑๕๐๖ ๕๓๕

๕

๑๕๐๖ ๕๓๖

ชื่อรายวิชา
การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา
(Management of Drug-induced Diseases and Drug
Interactions)
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
(Rational Drug Use and Patient Safety)
เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ
(Primary Care Pharmacy in Geriatrics)
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยใน
(Skills in Pharmaceutical Care for Inpatients)
แนวโน้มเภสัชบาบัดโรคติดเชือ้
(Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy)

หน่วยกิต
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๑-๖-๒)
๓ (๑-๖-๒)

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลั กสูตร : กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชา
เฉพาะกลุ่มวิชาชีพเลือกเฉพาะ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จานวน ๕ รายวิชา ได้แก่
๑) ๑๕๐๖ ๕๓๒ การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา
๓ (๒-๓-๔)
(Management of Drug-induced Diseases and Drug Interactions)
๒) ๑๕๐๖ ๕๓๓ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
๓ (๒-๓-๔)
(Rational Drug Use and Patient Safety)
๓) ๑๕๐๖ ๕๓๔ เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ (Primary Care Pharmacy in Geriatrics) ๓ (๒-๓-๔)
๔) ๑๕๐๖ ๕๓๕ ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยใน
๓ (๑-๖-๒)
(Skills in Pharmaceutical Care for Inpatients)
๕) ๑๕๐๖ ๕๓๖ แนวโน้มเภสัชบาบัดโรคติดเชื้อ
๓ (๑-๖-๒)
(Trends in Infectious Disease Pharmacotherapy)
ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๔.๓.๑๔ การปรับปรุง...

๒๖
๔.๓.๑๔ การปรับปรุงหลักสูตร : กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร โดยขอเสนอปรับปรุง ดังนี้
๑.๑ เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพเลือก ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จานวน ๑๑ รายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ ในสาขา
เฉพาะทาง ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างความเหมาะสมและชัดเจนมากขึ้น ซึ่งรายวิชาที่นามาบรรจุนี้
เป็นรายวิชาจากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รหัสวิชา
๑๕๐๖ ๕๓๒
๑๕๐๖ ๕๓๓
๑๕๐๖ ๕๓๔
๑๕๐๖ ๕๓๕
๑๕๐๖ ๕๓๖
๑๕๐๓ ๕๒๓
๑๕๐๖ ๕๒๓
๑๕๐๖ ๕๒๔
๑๕๐๖ ๕๒๙
๑๕๐๖ ๕๓๐
๑๕๐๗ ๕๒๔

ชื่อรายวิชา
การจัดการโรคที่เกิดจากการใช้ยาและอันตรกิริยาระหว่างยา
การใช้ยาอย่างสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย
เภสัชกรรมปฐมภูมิในผู้สูงอายุ
ทักษะการบริบาลทางเภสัชกรรมสาหรับผู้ป่วยใน
แนวโน้มเภสัชบาบัดโรคติดเชือ้
เทคโนโลยีชีวภาพและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
การตรวจติดตามระดับยา
การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช
การบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิทยา
การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
พฤติกรรมสุขภาพ

หน่วยกิต
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๑-๖-๒)
๓ (๑-๖-๒)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๓-๐-๖)
๓ (๒-๓-๔)
๓ (๓-๐-๖)

๑.๒ ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาจานวน ๘ รายวิชา
เพื่อให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหาภาคบรรยาย และให้การจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมีรายวิชาดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รหัสวิชา
๑๕๐๒ ๒๒๐
๑๕๐๒ ๒๒๑
๑๕๐๒ ๒๒๒
๑๕๐๒ ๒๒๓
๑๕๐๔ ๓๒๐
๑๕๐๕ ๔๐๐
๑๕๐๖ ๓๒๑
๑๕๐๖ ๔๒๒

ชื่อรายวิชา
ชีวเคมีและอณูชีววิทยา ๑
ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา ๑
ชีวเคมีและอณูชีววิทยา ๒
ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา ๒
รูปแบบยาเตรียม ๑
พิษวิทยาคลินิก
ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม
ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์

หน่วยกิต
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๐)
๓ (๓-๐-๖)
๑ (๐-๓-๐)
๔ (๓-๓-๖)
๒ (๒-๐-๔)
๓ (๒-๓-๔)
๒ (๒-๐-๔)
๑.๓ ปรับแผน...

๒๗
๑.๓ ปรับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จานวน ๑๙ รายวิชา เพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมชัดเจน สอดคล้องวัตถุประสงค์รายวิชาและสามารถวัดประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานที่กาหนด พร้อมทั้งสอดคล้องกับภาพรวมของผลการเรียนรู้ของทั้งหลักสูตร และการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรไม่มี
การเปลี่ยนแปลง และไม่มีผลกระทบต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยมีรายวิชาดังนี้
กลุ่มวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุ่มวิชาแกน

- กลุ่มวิชาชีพบังคับ

รายวิชา
๑) ๑๕๐๑ ๔๐๑ หลักวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์
๒) ๑๕๐๑ ๕๐๓ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทั่วไป
๓) ๑๕๐๒ ๒๒๐ ชีวเคมีและอณูชีววิทยา ๑
๔) ๑๕๐๒ ๒๒๑ ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา ๑
๕) ๑๕๐๒ ๒๒๒ ชีวเคมีและอณูชีววิทยา ๒
๖) ๑๕๐๒ ๒๒๓ ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา ๒
๗) ๑๕๐๔ ๓๒๐ รูปแบบยาเตรียม ๑
๘) ๑๕๐๕ ๓๐๐ เภสัชวิทยา ๑
๙) ๑๕๐๕ ๓๐๑ สัมมนาทางเภสัชวิทยา ๑
๑๐) ๑๕๐๕ ๔๐๐ พิษวิทยาคลินิก
๑๑) ๑๕๐๖ ๓๒๑ ทักษะการสื่อสารและจิตวิทยาทางเภสัชกรรม
๑๒) ๑๕๐๖ ๔๒๒ ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์
๑๓) ๑๕๐๗ ๔๐๐ เภสัชสาธารณสุข
๑๔) ๑๕๐๗ ๔๐๒ เภสัชกรรมชุมชน
๑๕) ๑๕๐๗ ๔๐๓ ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์
๑๖) ๑๕๐๖ ๖๐๑ การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้าน
อายุรศาสตร์
๑๗) ๑๕๐๖ ๖๐๒ การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแล
ผู้ป่วยนอก
๑๘) ๑๕๐๖ ๖๐๓ การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านเภสัช
กรรมชุมชน
๑๙) ๑๕๐๖ ๖๒๑ การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการ
จัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัย

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลั กสูตร : กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑. เพิ่มรายวิชาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาชีพเลือก จานวน ๑๑ รายวิชา จากหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาจานวน ๘ รายวิชา
๓. ปรั บแผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จานวน ๑๙ รายวิช า
ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามลาดับ
มติที่ประชุม...

๒๘
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้
เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากร
นายนภดล พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นาเสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาอุบลราชธานี ได้เห็นชอบในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งในระเบียบฯนี้ ให้ยกเลิก บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศอื่นที่ได้กาหนดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และในบทเฉพาะกาล ของระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน ข้อ 56 ความว่า
การใช้จ่ายเงินรายได้ที่อยู่ในระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ หรือกรณีที่ยังมิได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่าย ให้ดาเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย หรือระเบียบ ประกาศ ที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าสภา
มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยจะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับเรื่องนั้นๆ มาใช้บังคับแทน แล้วแต่กรณี และ
ข้อ 57 ให้มหาวิทยาลัยและส่วนราชการดาเนินการตามระเบียบนี้ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันหลังจากที่
ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ กองคลัง จึงได้พิจารณาจัดทา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การ
ใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากร
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็ นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากร
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบกองคลั งพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในส่ว นของเนื้อ หา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินรายได้เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการสาหรับบุคลากร อีกครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องในการดาเนินงาน และเมื่อพิจารณาตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๔.๒ ขออนุมัติจัดทาบันข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยกราซ (Faculty of Natural Sciences, University of Graz)
ประเทศออสเตรีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน สานักงานวิเทศสัมพันธ์ สานักงานอธิการบดี
เพื่อขออนุมัติจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ
คณะวิทยาศาสตร์…

๒๙
คณะวิท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ มหาวิท ยาลั ย กราซ (Faculty of Natural Sciences, University of Graz) ประเทศ
ออสเตรีย เพื่อดาเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และสนับสนุนการวิจัย
ร่วมระหว่างสองสถาบัน
สานักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบภาษา และหารือสานักงานกฎหมายและนิติการ แล้ว จึงได้นาเสนอ
เป็นวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีมติความเห็นชอบให้จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี กั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ธ รรมชาติ มหาวิ ท ยาลั ย กราซ ( Faculty of Natural
Sciences, University of Graz) ประเทศออสเตรี ย และให้ ส านั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ น าเสนอเข้ า ที่ ป ระชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นลาดับต่อไป ในการนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอนาเสนอรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
๑. ชื่ อ หน่ ว ยงานบุ ค คลและสถานที่ ชื่อหน่วยงาน
ติดต่อ
: คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Faculty of Natural Sciences)
มหาวิทยาลัยกราซ (University of Graz) ประเทศออสเตรีย
ผู้ประสานงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
: Prof. Dr. Adelheid H. Brantner
E-mail: adelheid.brantner@uni-graz.at

๒. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ที่อยู่
: University of Graz, Austria
Institute of Pharmaceutical Sciences, Department of
Pharmacognosy University of Graz, Universitaetsplatz ๔/I, A๘๐๑๐ Graz, Austria Phone: +๔๓ ๓๑๖ ๓๘๐ ๕๕๒๘; Fax: +๔๓
๓๑๖ ๓๘๐ ๙๘๖๐
มหาวิทยาลัยกราซ เป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐบาล มีความเก่าแก่
เป็นอันดับ ๒ ของประเทศออสเตรีย ก่อตั้งเมือปี ค.ศ. ๑๕๘๕ โดยตั้งอยู่
ในเมืองกราซ (Graz) รัฐสทีเรีย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ ของประเทศ
ออสเตรีย เมืองนี้ถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งการศึกษาเพราะมีมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด ๖ แห่งในปี ค.ศ. ๒๐๐๓ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวง
วัฒนธรรมแห่งสหภาพยุโรป ปัจจุบันแยกออกเป็น ๒ มหาวิทยาลัยคือ
Medical University of Graz และ University of Graz มีนักศึกษา
ประมาณ ๓๒,๐๐๐ คน โดยมีนักศึกษาจากต่างชาติประมาณ ๑๐๐
ประเทศทั่วโลกเข้ามาศึกษา และมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนาระดับโลกทางาน
ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในจานวนนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบล
จานวน ๖ คน จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย ๖ คณะ (faculty) คือ

๓๐
หัวข้อ

๓. จุดแข็ง/จุดเด่น

๔. ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/
การปรึกษาหารือร่วมกันมา
ก่อนที่จะมีข้อตกลง

รายละเอียด
๑. Natural Sciences
๒. Catholic Theology
๓. Law
๔. Business, Economics and Social Sciences
๕. Arts and Humanities
๖. Environmental and Regional Sciences and Education
โดยมีสถาบันย่อยสังกัดในคณะข้างต้นอีก ๗๖ สถาบัน (Institute)
มหาวิทยาลัยกราซเป็น ๑ ใน ๓ ของสถาบันที่มีการสอนด้านเภสัชศาสตร์
ของประเทศออสเตรีย มีความเชี่ยวชาญการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์
บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เภสัชศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการควบคุม
งานวิจัยที่ดีในสาขาวิชาทางด้านศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ โดยจุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้ คือ
๑. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับ ๒ ของประเทศ
ออสเตรีย และมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
๒. ด้านเภสัชศาสตร์เป็นสาขาที่มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
เภสัชเคมี เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพฤกษเคมีซึ่งเป็นที่ยอมรับในสหภาพ
ยุโรป โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลทางานที่
สถาบันเภสัชศาสตร์ มีจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาหลักสูตรเภสัช
ศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาจานวนมากไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คนต่อ
ปี และมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง
๓. มีความร่วมมือวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรกับหลาย
ประเทศทั้งในสหภาพยุโรป เอเชีย แอฟริกา และอเมริกา ผ่าน
โครงการต่าง ๆ ได้แก่ Socrates, Ceepus, Eurasia-Pacific
Uninet, ASEA Uninet, Ernst Mach, Erasmus Mundus
ภายใต้โครงการ “Internationalisation of Pharmacy in
Graz” เป็นประจาทุกปี
๔. ผู้บริหารมีความสนใจและกระตือรือร้นในการพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการ
๕. บุคลากรจากสถาบันเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกราซ มี
ความคุ้นเคยกับสถาบันเภสัชศาสตร์หลายแห่งในประเทศไทย
และมีความร่วมมือทางวิชาการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๓๗ ถึงปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยกราซ ดังนี้
- ปี ง บประมาณ ๒๕๕๖ อาจารย์ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ จ านวน ๑ คน
(ดร.บั ญ ชา ยิ่ ง งาม) ได้ เ ข้ า พบ Prof. Dr. Adelheid H. Brantner ที่

๓๑
หัวข้อ

รายละเอียด
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อจัดทาโครงร่าง
งานวิจัยที่จะไปทาวิจัยที่ประเทศออสเตรีย
- ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ อาจารย์ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ จ านวน ๑ คน
(ดร.บัญชา ยิ่งงาม) ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนและทาวิจัย ๖ เดือนภายใต้
โครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร ะหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศออสเตรีย ด้วยทุน Ernst
Mach ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
- ปี ง บประมาณ ๒๕๕๗ อาจารย์ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ จ านวน ๑ คน
(ดร.บั ญ ชา ยิ่ ง งาม) ได้ เ ข้ า พบ Prof. Dr. Adelheid H. Brantner ที่
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อร่วมกันเขียน
บทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ร่วมกัน
- ปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ อาจารย์ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ จ านวน ๑ คน
(ดร.บั ญ ชา ยิ่ ง งาม) ได้ เ ข้ า พบ Prof. Dr. Adelheid H. Brantner ที่
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เพื่อจัดทาโครงร่าง
งานวิจัยที่จะไปทาวิจัยที่ประเทศออสเตรียและการสมัครขอทุน ASEA
UNINET และทุนจากมหาวิทยาลัยกราซ
- ปี ง บประมาณ ๒๕๕๘ อาจารย์ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ จ านวน ๑ คน
(ดร.บัญชา ยิ่งงาม) ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนและทาวิจัย ๑ เดือน ๖ วัน
ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ร ะ ห ว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศออสเตรีย ด้วยทุน ASEA
UNINET และ ทุนจากมหาวิทยาลัยกราซ ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๘ – ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
- ปี ๒๕๕๙ มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยกราซเดินทางมาบรรยาย ศึกษาดู
งานและเจรจาความความร่ ว มทางวิ ช าการกั บ คณะเภสั ช ศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๑ คน คือ Prof. Dr. Adelheid
H. Brantner
- ปี ๒๕๕๙ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๑ คน (ดร. กุสุมา จิตแสง)
ได้เดินทางไปแลกเปลี่ ยนและทาวิจัย ๓ เดือนภายใต้โ ครงการความ
ร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและ
ประเทศออสเตรีย ด้วยทุน ASEA UNINET ในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน
๒๕๕๙ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- ปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยกราซส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับปริญญาโท
จ านวน ๒ คน คื อ Mr. Paul Wirnsberger และ Miss Anna Mohr
จากภาควิชาเภสัชเวท สถาบันเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกราซ มาทา
วิทยานิพนธ์ด้านเภสัชเวท เป็นเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม
ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
- ปี ๒๕๖๐ Prof. Dr. Adelheid H. Brantner จากสถาบันเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยกราซ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและคณาจารย์

๓๒
หัวข้อ

รายละเอียด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ ๙-๑๓
กุมภาพันธ์
- ปี ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยกราซ มีแผนจะส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์ระดับ
ปริญญาโทจานวน ๒ คน คือ Miss Vera Klapfer และ Miss Tatjana
Grillitsch จากภาควิชาเภสัชเวท สถาบันเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยก
ราซ มาทาวิทยานิพนธ์ด้านเภสัชเวท เป็นเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑
กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
- ปี ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนจะส่งอาจารย์คณะเภสัช
ศาสตร์ จานวน ๑ คน และนักศึกษาปริญญาโทจานวน ๑ คน เดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนและทาวิจัย ๑-๒ เดือนภายใต้โครงการความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและประเทศ
ออสเตรีย ด้วยทุน ASEA UNINET
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกัน
๑. Bancha Yingngam, Marlene Monschein, Adelheid
Brantner. Ultrasound-assisted extraction of phenolic
compounds from Cratoxylum formosum ssp.
formosum leaves using central composite design and
evaluation of its protective ability against H๒O๒induced cell death. Asian Pacific Journal of Tropical
Medicine. Vol. ๗, S๔๙๗-S๕๐๕, ๒๐๑๔. (๒๐๑๔ Impact
Factor ๑.๐๖๒)
๒. Bancha Yingngam, Adelheid H. Brantner. Factorial
design of essential oil extraction from Fagraea
fragrans Roxb. Flowers and evaluation of its biological
activities for perfumery and cosmetic applications.
International Journal of Cosmetic Science. Vol ๓๗(๓):
๒๗๒-๒๘๑, ๒๐๑๕. (๒๐๑๕ Impact Factor ๑.๕๔๒)
๓. Bancha Yingngam, Marlene Monschein, Adelheid H.
Brantner. Application of ultrasonic assisted extraction
of bioactive compounds from the fruits of Antidesma
puncticulatum Miq. and evaluation of its
antityrosinase activity. Chiang Mai Journal of Science.
Vol ๔๓(๓): ๕๑๙-๕๓๔, ๒๐๑๖. (๒๐๑๕ Impact Factor
๐.๔๒๐)
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
๑. Brantner AH, Yingngam B, Zhao HY, Bian BL. Modern
approach to quality assurance of traditional Chinese

๓๓
หัวข้อ

รายละเอียด
herbal medicines. In: Miksa MJ editor. The ๕th
Congress on Pharmacy with International Participation:
Pharmaceutical Excellence Dedicated to Health;
๒๐๑๕ May ๒๑; Rovinj, Croatia. Zagreb: Croatian
Pharmacy Society; ๒๐๑๕. p.๑๐๔
๒. Yingngam B, Brantner AH. Optimization of the
ultrasonic assisted extraction and identification of
anthocyanins from the fruits of Antidesma
puncticulatum Miq. The ๒nd International Conference
on Herbal and Traditional Medicine; ๒๐๑๗ January
๒๕-๒๗; Bangkok, Khon Kaen University; ๒๐๑๖. p. ๑๐๗.
ผลงานวิจัยนาเสนอด้วยวาจา (oral presentation) ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ
๑. Yingngam B., Brantner AH. Effects of hydrodistillation
parameters on essential oil yields of Fagraea fragrans
Roxb. flowers. The ๘th Annual Conference of
Northeast Pharmacy Research; ๒๐๑๖ February ๑๓-๑๔;
Mahasarakham, Mhasarakham University; ๒๐๑๖.

ผลงานวิจัยที่อยู่ในขั้นตอนดาเนินการส่งพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
๑. Quantitative determination of the major
diaryheptanoid phytoestrogens in Curcuma comosa
Roxb. rhizomes and its pharmaceutical preparations
by HPLC - DAD
๒. Optimization of processing parameters for isolation
and purification of the major diarylheptanoid
phytoestro
gens from Curcuma comosa Roxb. rhizomes.
๓. Optimization of the spray drying conditions for
production of microparticles containing anthocyanins
from Antidesma puncticulatum Miq. fruit extract
๕. ความร่ ว มมื อ ที่ ว างแผนจะท า หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของคู่สัญญา
ร่วมกันหรือข้อผูกมัดต่าง ๆ
- มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างทั้ง ๒ สถาบัน
- มีงานวิจัยร่วมกัน
- มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ อาทิ การศึกษาดูงาน
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ ม.อุบลฯ
- มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างทั้ง ๒ สถาบัน

๓๔
หัวข้อ

รายละเอียด

- มีงานวิจัยร่วมกัน
- มีกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ อาทิ การศึกษาดูงาน
๖. ความสอดคล้ อ งกั บ นโยบาย กล กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล
ยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มี
คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตสานึกที่ดีและ
มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน โดย
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของ
สังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทาวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาสมรรถนะด้าน
วิชาการในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้าโขง และอาเซียน
สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
๗. หน่วยงานหรื อสถาบั น ที่เ ป็น ต้ น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง
๘. ระยะเวลาที่ มี ผ ลผู ก พั น ของ ๕ ปี
ข้อตกลงความร่วมมือ
๙. ระดับผู้ลงนามของอีกฝ่าย
อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ระดับผู้ลงนามของฝ่าย ม.อุบลฯ อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
๑๑. วิธีการลงนาม
อยู่ระหว่างการหารือร่วมกัน
๑๒. ระบุ วัน เดือน ปี ที่จะลงนาม
เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
ในการนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ เห็นว่าการจัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี กับ คณะวิทยาศาสตร์ ธ รรมชาติ มหาวิ ทยาลั ยกราซ (Faculty of
Natural Sciences, University of Graz) ประเทศออสเตรีย จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางวิชาการต่อนักศึกษาและ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้เสนอ บันทึกข้อตกลงฯ ที่ได้ตรวจสอบ/แก้ไข ภาษาให้ถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ และผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจาก สานักงานกฎหมายและนิติการ มาพร้อมประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติให้ลงนาม/จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
กราซ (Faculty of Natural Sciences, University of Graz) ประเทศออสเตรีย
มติที่ประชุม

อนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๕…

๓๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (ลับ)
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
๖.๒ ผลการพิจารณาการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๓ การดาเนินการทางวินัยกับพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายชาญวิทย์ มณีนิล
๖.๔ คาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ กรณีอุทธรณ์คาสั่งลงโทษวินัย
เรื่อง การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยฯ จานวน ๒ บัญชี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๖๐

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

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

…..….........................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ)
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

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

