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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้มาประชุม
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๓. นายขวัญชัย เกิดแดน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๕. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๗. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๘. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คาคง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๑๙. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๑. นายประดิษฐ์ แป้นทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์…
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๒๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
๔. นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข
๕. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๖. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
๗. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา
นานาชาติ

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บวาระ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งดาเนินการ
ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุ มผ่า นสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๓ คน และประชุ มที่ มหาวิท ยาลัย อุบลราชธานี จานวน ๙ คน
ครบองค์ประชุม
ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑.๑ การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ในการประชุ ม ครั้ ง นี้ ไ ม่ มี ค ณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

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

รับทราบ
๑.๒ เรื่องแจ้ง...
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๑.๒ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในรอบเดือนที่ผ่านมา
กรรมการและเลขานุ ก ารสภามหาวิ ท ยาลั ย น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ
งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง สานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานดาเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร
โดยทาการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่ มเป้าหมายประชาชนภายใน
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่ อ สารภายนอกจะใช้ วิ ธี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร การด าเนิ น งานต่ า งๆ ผ่ า นสื่ อ มวลชนไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป
ทั้ ง นี้ ขอรายงานผลการด าเนิ น งานการประชาสั ม พั น ธ์ ส ร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข่ า วสาร กิ จ กรรมต่ า งๆ
ของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๒ การขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ด้วยนักศึกษายื่นคาร้อง
เพื่อขอขยายเวลาเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
ส่งผลกระทบที่ไม่สามารถศึกษารายวิชาและหรือดาเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึ กษา ๒๕๖๒ ได้นั้น
ทั้งนี้งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วใคร่ขอ
นาเสนอโดยจาแนกตามคณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจานวน ๘ คน ดังนี้
๑. ระดับปริญญาโท จานวน ๓ คน ดังนี้
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ คน
(๑) นางสาวกาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๑๐๒๖๐๐๕๓ ศึกษาสาขาวิชาเคมี แผน ก
แบบ ก ๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๒/๒๕๕๙) และในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอ
ขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา
 ข้อมูล การศึกษา คือ ลงทะเบี ย นเรียนครบและผ่ านทุกรายวิช าตามหลั กสู ตรกาหนดเรียบร้อยแล้ ว
คงเหลือส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จ
การศึกษา
(๒) นายอนุวัฒน์ เปพาทย์...
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(๒) นายอนุ วัฒน์ เปพาทย์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๒๙๒ (ขอขยายครั้งที่ ๓) ศึกษาสาขาวิช า
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผน ก แบบ ก ๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึ ก ษา คื อ เข้ า ศึ ก ษาในภาคปลาย ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ (๒/๒๕๕๘) และ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย
คือ ๓ ภาคการศึกษา
 ข้อมูล การศึกษา คือ ลงทะเบี ย นเรียนครบและผ่ านทุกรายวิช าตามหลั กสู ตรกาหนดเรียบร้อยแล้ ว
คงเหลือส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
๑.๒ คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๑ คน
(๑) นางสาวอาศิรา ภูศรีดาว รหัสนักศึกษา ๕๙๑๕๑๑๖๐๐๓๙ (ขอขยายครั้งที่ ๒) ศึกษาสาขาวิชา
การบริหารบริการสุขภาพ แผน ก แบบ ก ๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑/๒๕๕๙) และในปีการศึ กษา
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา
 ข้อมูล การศึกษา คือ ลงทะเบี ย นเรียนครบและผ่ านทุกรายวิ ช าตามหลั กสู ตรกาหนดเรียบร้อยแล้ ว
คงเหลือส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
๒. ระดับปริญญาเอก จานวน ๕ คน ดังนี้
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ คน
(๑) นายสุ ริ ย า ติ่ ง ทอง รหั ส นั ก ศึ ก ษา ๕๘๑๑๘๐๐๐๒๙ (ขอขยายครั้ ง ที่ ๒) ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ แบบ ๑.๑ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา
 ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เผยแพร่และตี พิมพ์
บทความวิจัย ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
(๒) นายจันทร์เพ็ง อังฉกรรณ์ รหัสนักศึกษา ๕๗๑๑๘๐๐๐๖๖ (ขอขยายครั้งที่ ๓) ศึกษาสาขาวิชา
ฟิสิกส์ แผน ก แบบ ๑.๑ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๒/๒๕๕๗) และในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๖
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๓ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย
คือ ๓ ภาคการศึกษา
ข้อมูล…
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 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ครบตามหลักสูตรกาหนดจานวน ๑ หน่วยกิต
การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนักศึกษาระดับปริญญาเอก การเผยแพร่และการตีพิมพ์บทความวิจัย
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๓ คน
(๑) นายปรเมศวร์ สิทธิประภา รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๑๐๔ (ขอขยายครั้งที่ ๒) ศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล แบบ ๑.๑ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา
 ข้อมูล การศึกษา คือ ลงทะเบี ย นเรียนครบและผ่ านทุกรายวิช าตามหลั กสู ตรกาหนดเรียบร้อยแล้ ว
คงเหลื อ ส่ ว นที่ ต้ อ งด าเนิ น การ คื อ รอการตอบรั บ การตี พิ ม พ์ ผ ลงานในวารสารระดั บ นานาชาติ
ตามเกณฑ์ของหลักสูตร จานวน ๑ เรื่อง ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
(๒) นายช่ ว งชั ย ชุ ป วา รหั ส นั ก ศึ ก ษา ๕๘๑๓๘๐๐๐๑๔ (ขอขยายครั้ ง ที่ ๒) ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกล แบบ ๑.๑ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒ ภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา
 ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์เพื่อให้ครบตามหลักสูตรกาหนดจานวน ๑ หน่วยกิต
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร
ระดับนานาชาติตามเกณฑ์หลักสูตรกาหนดเพิ่มอีก จานวน ๑ เรื่อง และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
(๓) นางฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี รหัสนักศึกษา ๕๘๑๓๘๐๐๐๓๒ (ขอขยายครั้งที่ ๒) ศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ ๑.๑ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาสาเร็จการศึกษา ดังนี้
 ระยะเวลาการศึกษา คื อ เข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑/๒๕๕๘) และในปีการศึกษา
๒๕๖๔ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๗
 ระยะเวลาที่ขอขยายการสาเร็จการศึกษา คือ ครั้งที่ ๑ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒
ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๒ ภาคการศึกษา
 ข้อมูล การศึกษา คือ ลงทะเบี ย นเรียนครบและผ่ านทุกรายวิช าตามหลั กสู ตรกาหนดเรียบร้อยแล้ ว
คงเหลือส่วนที่ต้องดาเนินการ คือ ตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติ จานวน ๑ เรื่อง และระดับนาน
ชาติ จานวน ๑ เรื่อง ตามที่หลักสูตรกาหนด และขออนุมัติสาเร็จการศึกษา
จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการสาเร็จการศึกษา โดยมีข้อกฎหมายหรือ
มติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. หนังสือสานักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๔๘๐ เรื่องขอความร่ ว มมือในการพิจ ารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้ กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับการศึกษา
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๒. สภามหาวิทยาลัยได้มี มติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษาอัน
เนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓…
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ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นคาร้องขอขยายระยะเวลา
การศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษาหรือประเภทการ
ขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
๓. หนั ง สื อ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย วิ จั ย และนวั ต กรรม ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ ลงวั น ที่ ๘ กั น ยายน ๒๕๖๓ เรื่ อ ง การขยายระยะเวลาการส าเร็ จ การศึ ก ษาให้ กั บ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
อัน เนื่ อ งมาจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอ้า งมติที่ ประชุ มคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดัง กล่าว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยาย
ระยะเวลาการส าเร็ จ การศึกษาให้กับ นิ สิ ตินักศึก ษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา สาหรับนิสิตนักศึกษาที่อยู่
ในช่วงชั้นปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้
(๑) ปริญญาตรี ๔ ปี เฉพาะที่กาลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗ และชั้นปีที่ ๘ (รหัส ๕๖ และ ๕๕)
(๒) ปริญญาตรี ๕ ปี เฉพาะที่กาลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๙ และชั้นปีที่ ๑๐ (รหัส ๕๔ และ ๕๓)
(๓) ปริญญาตรี ๖ ปี เฉพาะที่กาลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๑๑ และชั้นปีที่ ๑๒ (รหัส ๕๒ และ ๕๑)
(๔) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๐ และ ๕๙)
(๕) ประกาศนียบั ตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๒ และ
ชั้นปีที่ ๓
(๖) ปริญญาโท เฉพาะที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๙ และ ๕๘)
(๗) ปริ ญ ญาเอก (ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ) เฉพาะที่ ก าลั ง ศึ ก ษา อยู่ ใ นชั้ น ปี ที่ ๗ และ
ชั้นปีที่ ๘ (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ : รหัส ๕๖ และ ๕๕)
(๘) ปริ ญ ญาเอก (ส าหรั บ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท) เฉพาะที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นชั้ น ปี ที่ ๕ และ
ชั้นปีที่ ๖ (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ : รหัส ๕๘ และ ๕๗)
๔. หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๔.๒/ว ๖๐๓๐ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติเห็นชอบใน
หลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับสาหรับนิสิตนักศึกษา
ที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กาหนดในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกไปอีก ๑ ปีการศึกษา
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาให้กับ
นักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการขยายระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษานั้น มีประเด็น
อื่น ใดที่ น อกเหนื อ จากผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ ท าง
มหาวิทยาลัยจักต้องให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นกรณีเพิ่มเติม ทั้งนี้ ควรพิจารณามอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ของคณะ...

7
ของคณะต่างๆ ติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้กาหนดแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๓ ข้อกาหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (SANDBOX)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามข้อกาหนดสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษา
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่แตกต่างไป
จากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในเปลี่ยนแปลงในมิติ
ต่า ง ๆ ในปั จ จุ บั น ทั้ง ด้า นสั งคม ประชากร เศรษฐกิจ ที่มี การเปลี่ ยนผ่ า นจากประเทศเกษตรกรรมเป็น ประเทศ
อุ ต สาหกรรมใหม่ พั ฒ นาไปสู่ “ประเทศไทย ๔.๐” และด้ า นเทคโนโลยี ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว Disruptive
Technology จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาอย่างก้าวกระโดด
จึงมีความจาเป็นอย่างมาก “Sandbox” จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้ ออกแบบหลักสูตร การจัดการ
เรี ย นการสอนและพั ฒ นานิ เ วศทางการศึ ก ษาเพื่ อ ผลิ ต ก าลั ง คนที่ มี ส มรรถนะสู ง ตรงตามความต้ อ งการของ
ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (High-tech industries) และนวัตกรรมล้าสมัย (Cutting-edge innovation)
เป็ น บั ณฑิตมีป ระสบการณ์ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญสู ง เรียนรู้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ งานมาตรฐานพัฒ นา
หลักสูตร กองบริการการศึกษา ได้จัดทารายละเอียดข้อกาหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๔ ประกอบด้วย วิธีการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา กระบวนการเสนอหลักสูตร Sandbox
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ การกากับ
ติดตาม ประเมินผลและการประกันคุณภาพของหลักสูตร พร้อมทั้งได้สรุปรายละเอียดในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๔ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพิ จ ารณาด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกาหนดสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่าง
จากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาด าเนิ น การจั ด ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ข้อกาหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
การจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ (SANDBOX) เพื่อให้มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาประเทศและตลาดแรงงาน โดยอาจเริ่มจากคณะที่มคี วามพร้อม เช่น คณะเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์...
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นต้น และมอบหมายให้อธิการบดีดาเนินการสื่อสาร
สร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหารของคณะต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานให้สามารถดาเนินการตาม
ข้อกาหนดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๔ รายงานผลการดาเนินงานของ คณะ สานัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดตามผลการดาเนินงานตามที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ คณะ สานัก และหน่วยงาน ดาเนินการและรายงานผลการ
ดาเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไปนั้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ทาบันทึก แจ้งเวียน
ให้ คณะ สานัก หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตามที่ได้รับมอบหมายในรอบเดือนที่ผ่านมา และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดาเนินการรวบรวมและ
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้รวบรวมผลการดาเนินงานของ คณะ สานัก และหน่วยงาน
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้
ครั้งที่

วันที่

จานวนระเบียบวาระที่มี
ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้
หน่วยงานดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว
(เรื่อง)

ระหว่าง ยังไม่แจ้งผลการ
ดาเนินการ
ดาเนินงาน
(เรื่อง)
(เรื่อง)

(เรื่อง)
1/2564

๓๐ ม.ค. 2564

2

-

-

2

2/2564

๒๗ ก.พ. 2564

๒

-

-

2

๔/๒๕๖๔

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔

๗

๕

๑

๑

๕/๒๕๖๔

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔

๕

๔

-

๑

๖/2564

๓๐ ม.ค. 2564

๑

๑

-

-

๗/2564

๒๗ ก.พ. 2564

๕

๕

-

-

๘/๒๕๖๔

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๔

๑๐

๖

๑

๓

๑๐/2564

๒๗ ก.พ. 2564

๘

๖

๑

๑

๔๐

๒๗

๓

๑๐

รวม

จึงเสนอ...
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานการติดตามผลการดาเนินงานของคณะ
สานัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ดาเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 256๔
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดตาม คณะ สานัก และหน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ดาเนินการและ
รายงานผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้ ดาเนินการในระบบติดตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลั ย ดังกล่ าว ชี้แจงปั ญหาและอุป สรรค ที่ทาให้ คณะ ส านัก และหน่ว ยงาน ไม่ส ามารถดาเนินการและ
รายงานผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าวได้ และรายงานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๕ รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก ไตรมาสที่ 1
ผู้อานวยการกองแผนงาน นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิ น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องดาเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบ
อานาจให้ อธิการบดีอนุ มัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี เพิ่มเติม สาหรับโครงการดังกล่ าว และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จานวน 9 โครงการ เป็นจานวนงบประมาณทั้งสิ้น
2,748,400 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จาแนกรายรับเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จานวน 3 โครงการ จานวน 977,700 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่น เจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
2. เงิน สนั บ สนุ น การวิจั ย จ านวน 4 โครงการ จานวน 1,025,000 บาท (หนึ่งล้ านสองหมื่นห้ าพัน บาทถ้วน)
3. เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จานวน 2 โครงการ จานวน 745,700 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทรายรับ

คณะ/
หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

(1)

(2)

(3)

ผู้ให้ทุน

งบประมาณ
ทั้งโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้แล้ว

ขอตั้ง
งบประมาณ
เพิ่มเติม

(4)

(5)

(6)

(7)

1. เงิ น บริ จ าค 1. 1 ค ณ ะ 1.1.1
มู ล นิ ธิ ชิ น
ห รื อ เ งิ น พ ย า บ า ล โครงการเงิ น โสภณพนิช
ทุนการศึกษา
ศาสตร์
บ ริ จ า ค เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การ
ผลิตบัณฑิต

288,000

200,000

88,000

รวม
(8)= (6)+
(7)
288,000
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ประเภทรายรับ

คณะ/
หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

(1)

(2)

(3)

1.2
ส า นั ก งา น
พั ฒ น า
นักศึกษา

1.2.1
โครงการ
บริ ห ารและจั ด
การเงินบริจาค

ผู้ให้ทุน

งบประมาณ
ทั้งโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้แล้ว

ขอตั้ง
งบประมาณ
เพิ่มเติม

(4)

(5)

(6)

(7)

ประ ชา ชนผู้
301,700
ป ร ะ ส ง ค์
บ ริ จ า ค เ พื่ อ
ส ร้ า ง ห้ อ ง
ความดั น ลบ
โรงพยาบาล
มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
1.3
1.3.1
มหาวิ ท ยาลั ย 1,110,300
ส า นั ก งา น โ ค ร ง ก า ร พระ ตะ บอง
วิ เ ท ศ ทุนการศึกษา
ราชอาณาจักร
สัมพันธ์
กัมพูชา
รวม เงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา 1,700,000
2. เงิน
2.1
2.1.1
มหาวิ ท ยาลั ย
150,000
สนั บ สนุ น การ ส านั ก งาน โครงการศึ ก ษา เทคโนโลยี สุ ร
วิจัย
ส่ ง เ ส ริ ม ผลกระทบเชิ ง นารี
บ ริ ห า ร เศรษฐกิ จ และ
ง า น วิ จั ย สั ง ค ม ร า ย
บ ริ ก า ร จั ง ห วั ด ข อ ง
วิ ช า ก า ร โ ค ร ง ก า ร
แ ล ะ ท า นุ ย ก ร ะ ดั บ
บ า รุ ง เศรษฐกิ จ และ
ศิลปวัฒนธร สังคมรายตาบล
รม
แบบบูร ณาการ
(1 ตาบล 1
มหาวิทยาลัย)
2.1.2
มหาวิ ท ยาลั ย
450,000
โ ค ร ง ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
ย ก ร ะ ดั บ สุรนารี
เศรษฐกิ จ และ
สังคมรายตาบล
แบบบรู ณาการ
(1 ตาบล 1
มหาวิ ท ยาลั ย )
ด้วย กลไก อว.
ส่ ว น ห น้ า
ประจ าจั ง หวั ด
อุบลราชธานี
2.2
2.2.1
ก อ ง ทุ น 1,221,000
โครงการการ ส่ ง เ ส ริ ม
ต ร ว จ ห า ส า ร วิ ท ยาศาสตร์

รวม

-

301,700

(8)= (6)+
(7)
301,700

522,300

588,000

1,110,300

722,300
120,000

977,700
30,000

1,700,000
150,000

-

450,000

450,000

950,000

271,000

1,221,000
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ประเภทรายรับ

คณะ/
หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

(1)

(2)

(3)

ผู้ให้ทุน

งบประมาณ
ทั้งโครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้แล้ว

ขอตั้ง
งบประมาณ
เพิ่มเติม

รวม

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)= (6)+
(7)

วิ ท ย า ลั ย
แพทย์ แ ละ
การ
สาธารณสุข

บ่งชี้ทางชีวภาพ วิ จั ย แ ล ะ
แ ล ะ ก า ร น วั ต ก ร ร ม
แสดงออกของ ววน.
โปรตีนในซีรัม ผู้
ติ ด เ ชื้ อป ร สิ ต
แ ล ะ ชิ้ น เ นื้ อ
มะเร็งท่อน้าดี
2.2.2
ก อ ง ทุ น
โครงการการ ส่ ง เ ส ริ ม
ป ร ะ เ มิ น วิ ท ยาศาสตร์
ศั ก ยภ า พรี ไ บ วิ จั ย แ ล ะ
โอติ ก ของสาร น วั ต ก ร ร ม
สกัดโพลีแซคคา ววน.
ไรด์ จ ากเห็ ด ใน
ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
อุ บ ล ร า ช ธา นี
เ พื่ อ พั ฒ น า
แคปซูลไบโอติก
ต้นแบบใหม่
รวม เงินสนับสนุนการวิจยั
3. เงิน
3 . 1 ศู น ย์ 3.1.1 โครงการ สานักงานการ
สนั บ สนุ น การ เ ค รื่ อ ง มื อ ส ร้ า ง วิ จั ย แห่ ง ชาติ
บริการวิชาการ วิท ยาศาสต มหาวิทยาลัยแม่ (วช.)
ร์
ข่ า ย ด้ า น
มาตรฐานความ
ป ล อ ด ภั ย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ใหม่
3.2 คณ ะ 3.2.1 โครงการ ส ถ า น อั ค ร
รัฐศาสตร์ ก ลุ่ ม ศึ ก ษ า ราชทูตอินเดีย
อิ น เ ดี ย แ ห่ ง
มหา วิ ท ย าลั ย
อุบลราชธานี
รวม เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ
รวมงบประมาณเป็นจานวนทั้งสิ้น

390,000

116,000

274,000

390,000

2,211,000
300,000

1,186,000
-

1,025,000
300,000

2,211,000
300,000

445,700

-

445,700

445,700

745,700
4,656,700

1,908,300

745,700
2,748,400

745,700
4,656,700

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่ งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 1 จานวน
9 โครงการ เป็นจานวนงบประมาณทั้งสิ้น 2,748,400 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ทีป่ ระชุม...
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบกองแผนงานเพิ่มเติมข้อมูลเงินรายรับประเภทต่างๆ ที่เสนอขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นยอดสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบกองแผนงานดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
3.1 โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้ งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในระเบียบวาระที่ ๓.๑
โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิ ตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า
(Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมอบมหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง สัญญาให้บริการ จัดการพลังงาน
ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่จ ะดาเนิ น การร่ ว มกับ การไฟฟ้าส่ ว นภูมิภ าค ในประเด็นต่า งๆ เช่น การคานวณค่าบริการด้า นจัดการพลั งงาน
การกาหนดอัตราดอกเบี้ยกรณีการผิดนัดชาระเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงาน และความรับผิดของผู้ให้บริการ อีก
ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ของระบบฯ ให้เป็นของมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการซึ่งต้ องคานึงถึงการจัดการแผง
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งในขณะนั้นอาจเสื่อมสภาพการใช้งานและจะเป็นภาระแก่มหาวิทยาลัยในการรื้อ
ถอน เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ
(ถ้ามี) ทั้ งนี้ เพื่อ ให้ การจั ด ทาสั ญญาฯ ระหว่า งมหาวิท ยาลั ยกับ การไฟฟ้า ส่ ว นภูมิภ าค มีความเป็นธรรมและก่ อ
ประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย และการดาเนินโครงการฯ ไม่ส่งผละทบต่อนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้ประโยชน์ใน
บริเวณพื้นที่หนองอีเจม ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ ความละเอียดทราบแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพิจารณาข้อมูลเสนอโครงการการบริหารจัด
การพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) ของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ตามคาสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ และ (ร่าง) สัญญาการ
ให้บริการจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating)
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้งไม่น้อยกว่า 1,60๕ (หนึ่งพันหกร้อยห้า) กิโลวัตต์สูงสุด (Kilowatt - Peak : kVP) ของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีความเป็ นธรรมและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป ระชุ ม คณะท างานฯ ดั ง กล่ า วร่ ว มกั บ ผู้ แ ทนจากการไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิ ภ าค
(คุณสุภาวดี ทิพย์ทวีชัย ผู้อานวยการกองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล) ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อ
พิจารณา...
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พิจารณาข้อเสนอโครงการ และ (ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ โดยมีประเด็นที่คณะทางานฯ ได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
(ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน
คณะทางานฯ ได้เสนอขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้านการวิจัย และการเรียนการสอน ที่เกี่ยวกับด้าน
พลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ ด้านการใช้พลังงานสะอาด ด้านระบบนิเวศน์จากการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า เป็นต้น (ตาม (ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ เดิมนั้นกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการพลังงาน โดยนาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า
(Solar Floating) ซึ่งเป็ น เทคโนโลยี ส มัยใหม่เข้ามาช่ว ยเหลื อมหาวิทยาลั ยให้ เกิดการประหยัดพลั งงานตามหลั ก
วิชาการและสอดคล้องตามมาตรฐานต่างๆ ของกระทรวงพลังงาน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการดาเนินการบริหารจัด
การพลังงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างถูกต้อง รวมถึงทาให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น)
ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งว่าในกรณีวัตถุประสงค์โครงการสามารถเพิ่มเติมได้ในข้อเสนอ
โครงการ
๒. กรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ตาม (ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ เดิมนั้นกาหนดไว้ว่าจะโอนกรรมสิทธิ์ฯ ให้แก่มหาวิทยาลัยเมื่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารด้ า นจั ด การพลั ง งาน เมื่ อ รวมกั บ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม แล้ ว คิ ด เป็ น เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
๑๓6,๙3๙,๓0๗.๒๗ บาท (หนึ่ งร้ อยสามสิ บหกล้ านเก้า แสนสามหมื่น เก้าพัน สามร้อ ยเจ็ด บาทยี่สิ บเจ็ดสตางค์ )
(โดยจานวนเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงานดังกล่าว คานวณจากอัตราค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้าจริง โดยคูณ
ด้วยหน่วยการใช้ไฟฟ้า และลบด้วยส่วนลดร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ในระยะเวลา ๒๓๔ (สองร้อยสามสิบสี่ ) เดือน) และ
เมื่อระยะเวลาการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครบระยะเวลา
๒๓๔ (สองร้อยสามสิบสี่) เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบและมีการทดสอบระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะที่กาหนดไว้
คณะทางานฯ จึงได้เสนอขอแก้ไขการโอนกรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่มหาวิทยาลัย เป็น เมื่อมหาวิทยาลัยได้ชาระเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงาน เมื่อรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๓6,๙3๙,๓0๗.๒๗ บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านเก้าสนสามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
หรื อ เมื อ ระยะเวลาการบริ ห ารจั ด การพลั ง งานไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ จ ากระบบการผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
ครบระยะเวลา ๒๓๔ (สองร้อยสามสิบสี่) เดือนนับจากวันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบและมีการทดสอบระบบการผลิต
ไฟฟ้า จากพลั งงานแสงอาทิตย์ ซึ่ งเป็ น ไปตามคุณ ลั กษณะที่ก าหนดไว้ เนื่อ งจากคณะท างานฯ ได้พิจ ารณาแล้ ว มี
ความเห็นว่า ในอนาคตอาจมีอัตราค่ากระแสไฟฟ้าและปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้ าที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทาให้ค่าบริการ
ด้านจัดการพลังงาน เมื่อรวมกับภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ครบตามจานวนที่กล่าวข้างต้นก่อนระยะเวลาที่สัญญากาหนด
(๒๓๔ (สองร้อยสามสิบสี่) เดือน) ซึ่งจะทาให้มหาวิทยาลัยได้รับโอนกรรมสิทธิ์ และสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้เร็วขึ้น
ผู้แทนจากการไฟฟ้ า ส่วนภูมิภ าค แจ้งว่ า ไม่ ขัดข้อ งในประเด็น ดังกล่า ว ตามที่ค ณะทางานฯ
ได้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) สัญญาการให้บริการฯ
๓. การขอเพิ่มอัตราของส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
คณะทางานฯ ได้เสนอขอเพิ่มอัตราของส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่ผลิตได้จากโครงการนี้ ซึ่งแต่เดิมกาหนดส่วนลดที่ร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) นั้น ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค แจ้งว่าไม่สามารถเพิ่มอัตราของส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอได้ เนื่องจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานจากรายได้ที่เกิดขึ้นจากค่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงาน…
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พลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ติดตาม ดูแลรักษาระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยินดีให้การสนับสนุนในรูปแบบงบประมาณด้านการวิจัย ซึ่ง
มหาวิทยาลัยสามารถนาเสนอในข้อเสนอโครงการเพิ่มเติมได้
นอกจากนี้ คณะทางานฯ ได้พิจ ารณาผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ในการดาเนิน
โครงการดังกล่าว ดังนี้
1. ผลกระทบของการใช้พื้นที่
คณะทางานมีความเห็ นว่าไม่มีผ ลกระทบ เนื่องจากพื้นที่ในการติดตั้งเป็นพื้นที่บริเวณผิ ว น้า
จานวน 5 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 160 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของพื้นที่อ่างเก็บน้าหนองอีเจมทั้งหมด
2. ผลกระทบด้านทัศนียภาพ
คณะทางานมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากใช้พื้นที่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของอ่าง
เก็บน้าหนองอีเจม และมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็น Land mark หรือแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
ได้เช่นเดียวกับ Solar Floating ของเขื่อนสิรินธร
3. ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
คณะทางานมีความเห็นว่ามีผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนทุ่นลอย
น้าและมีการออกแบบให้แสงสว่างสามารถทะลุผ่านได้บางส่วน รวมทั้งอุปกรณ์ที่จะติ ดตั้งในพื้นที่โครงการนั้น จะเป็น
อุปกรณ์ที่ไม่มีการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย
คณะทางานมีความเห็นว่า กรณีมหาวิทยาลัยมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นหรือน้อยลงกว่าปัจจุบัน ใน
ระหว่างระยะเวลาของการดาเนินโครงการนั้น ไม่มีผลกระทบเนื่องจากกาลังการผลิตของโครงการอยู่ที่ 1,605 kVP
ซึ่งเป็นปริมาณพลังงานต่าสุดของความต้องการใช้ไฟฟ้าของมหาวิท ยาลัย คณะทางานจึงเห็นว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้า
ที่ผลิตได้จากโครงการนี้ มีความเหมาะสม หากมหาวิทยาลัยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อาจมีการขยายกาลังการ
ผลิตได้ในอนาคต
5. ผลกระทบด้านงบประมาณในการบารุงรักษา
คณะท างานมี ค วามเห็ น ว่ า ไม่ มี ผ ลกระทบ เนื่อ งจากการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษา ซ่อมแซมตลอดอายุโครงการ
๖. การดาเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
โครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating)
บนพื้นที่หนองอีเจม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกาลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดประมาณ ๑,๖๐๕ kVP จึงเป็นการประกอบ
กิจการไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานควบคุม เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดาเนินการสารวจ ออกแบบ และติดตั้งระบบการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะต้องดาเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังนี้
๖.๑ ใบอนุ ญาตให้ ผลิ ตพลั งงานควบคุม (พค.๒) ตามพระราชบัญญัติการพัฒ นาและส่ งเสริม
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ประกอบพระราชกฤษฎีกากาหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖
ข้อ ๓
๖.๒ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานผลิ ต ไฟฟ้ า (รง.๔) ตามพระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๖.๓ ใบอนุญาต…

15
๖.๓ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.ด) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔
วรรคสอง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง (๑๒) ประกอบกั บ กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๖.๔ ใบอนุ ญาตประกอบกิจ การพลั ง งาน ตามพระราชบั ญญั ติก ารประกอบกิ จ การพลั งงาน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ วรรคห้าและวรรคหก ประกอบมาตรา ๔๘
การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) ที่มหาวิทยาลัยตอบ
รั บ เข้ าร่ ว มดาเนิ น โครงการกับ การไฟฟ้าส่ ว นภู มิภ าคนั้น เป็นการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติเ พื่อผลิ ตพลั งงานไฟฟ้ า
ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนการทาวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่
สังคมให้บรรลุผล ซึ่งถือเป็น พันธกิจหลักที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การดาเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๖
คณะทางานฯ ได้ดาเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว จึงพิ จารณาเห็นควร
รายงานการด าเนิ น การดั ง กล่ า วต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบการด าเนิ น โครงการติ ด ตั้ ง
(Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา ให้ ค วามเห็ น ชอบการด าเนิ น โครงการติ ด ตั้ ง
(Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
๑. มอบคณะทางานพิจารณาข้อมูลเสนอโครงการการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศึกษาอัตราส่วนลดค่า
กระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ผลิตได้จากโครงการนี้ ซึ่งกาหนดส่วนลดที่ร้อยละ ๑๕
นั้น เป็นอัตราที่เป็นธรรมและเหมาะสมในการดาเนินโครงการ และชี้แจงผลการศึกษาต่อที่ประชุม คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป รวมทั้ง มหาวิทยาลัยอาจเจรจาเพื่อขอเพิ่มอัตราส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้าจากระบบการผลิตไฟฟ้า
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย มากกว่ า ที่ ก าหนดไว้ เ ดิ ม หากในอนาคตโครงการดั ง กล่ า วได้ รั บ
การสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนใดๆ เพิ่มเติม และการเจรจาในแนวทางที่จะได้รับการสนับ สนุนทางวิชาการ
การวิจัย และเพื่อการศึกษาด้วย
๒. มอบคณะท างานฯ ก าหนดพิ กั ด ที่ ตั้ ง ของโครงการให้ มี ค วามชั ด เจน โดยก าหนดเป็ น
เอกสารแนบท้ายสัญญา เพื่อป้องกันข้อพิพาทในการดาเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการส่งมอบพื้นที่ให้แก่ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อติดตั้งอุปกรณ์และบริหารจัดการโครงการตามที่กาหนดในสัญญา
๓. มอบคณะทางานฯ พิจารณากาหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
การผลิตไฟฟ้าฯ ก่อนการส่งมอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการรับมอบของมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะมีการโอน
กรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ ให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ซึ่งจะเป็นของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือของมหาวิทยาลัย หรือจะเป็นของมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในระบบการผลิตไฟฟ้าฯ
ซึ่งจะต้องมีความชัดเจนก่อนที่จะลงนามในสัญญา
๔. มอบคณะทางานฯ ดาเนินการตรวจสอบ ร่าง สัญญาฯ อย่างละเอียดและรอบคอบ ทั้งนี้ เพื่อให้
การจัดทาสัญญาฯ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นธรรมและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่
มหาวิทยาลัย ครั้นเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรง...
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ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบ
ร่างสัญญาฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และดาเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการโครงการติดตั้ง (Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ
มอบคณะทางานพิจารณาข้อมูลเสนอโครงการการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้า (Solar Floating) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
๔.๑.๒.1 ขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา
ร้อยละ ๑๐ สาหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และ
ขอความเห็นชอบ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... และ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. ....
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ด้วยปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่ โดยเฉพาะหลัง
เทศกาลปีใหม่ 2565 ยังคงมีความรุนแรงและต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและประเทศเป็น
จานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้มีประกาศมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคติดเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่ ถึ ง 12 ฉบับ และได้ดาเนิ นการตามคาสั่ งของจังหวั ด
อุบลราชธานีในการงดใช้อาคารเรียนของสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลังเทศกาลปีใหม่
2565 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม จึงมีแนวคิดที่
จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 กอรปกับที่ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบล
ราชานี ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนังสือที่ ส.น.ม.อบ. 07/2565 ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 เรื่อง
ขอเสนอมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา โดยสภานักศึกษาในนามของตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
เสนอขอให้ มหาวิทยาลัย พิจ ารณามาตรการช่ว ยเหลื อนักศึกษา ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 โดย
พิจ ารณาคื น ค่า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาที่ 2/2564 ให้ กับ นั ก ศึ ก ษาตามสั ด ส่ ว นที่ม หาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควร หรือ พิจารณาจัดซื้อ Internet package ให้กับนักศึกษา เพื่อใช้สาหรับการเรียนและการสอบออนไลน์ใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2564 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นอกจาก...
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นอกจากนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19
ธัน วาคม 2564 ได้ มีการประชุมหารื อ เรื่ องดังกล่ าวในวาระที่ 4.1 เรื่องมาตรการช่ว ยเหลื อด้านค่าใช้จ่ายทาง
การศึกษาของนิสิตนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษา
ปลายปีการศึกษา 2564 ไปแล้วทั้งในอัตราร้อยละ 10 และร้อยละ 20 ที่ประชุมจึงให้แนวทางสาหรับมหาวิทยาลัย
ที่จะดาเนินการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา อาจพิจารณาลดในอัตราร้อยละ 10
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันที่
25 มกราคม 2565 จึงมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ด้วยการลดค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษา ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ภาคการศึ ก ษาปลาย ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ใน อั ต ราร้ อ ยละ 10
โดยประมาณการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร คิดเป็นวงเงิน 26,727,930 บาท ซึ่งการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว มิได้ส่งผลต่อ
ประมาณการรายจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่ วนเงินรายได้ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากอยู่ในกรอบวงเงินที่มหาวิทยาลัยได้กันวงเงินจากประมาณการรายรับเพื่อตั้งเป็น
ประมาณการรายจ่าย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 วรรคหนึ่ง
"การจัดทาแผนงบประมาณรายจ่ายประจาปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี" แต่จะส่งผล
ต่อประมาณการเงินรายได้คงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เคยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 มีมติให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียม
การศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอัตราร้อยละ 10 ต่อมาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ความเห็นชอบ
มาตรการช่ว ยเหลื อค่า ธรรมเนี ย มการศึก ษาแก่นัก ศึกษาทุกระดับ ตามนโยบายของรัฐ บาล ในอัต ราร้ อยละ 20
(มหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 และรัฐบาล ร้อยละ 30)
ดังนั้ น เพื่อให้การช่วยเหลื อค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัย จึงนาเรียนสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา
ร้อยละ ๑๐ สาหรับ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 รวมถึงให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... และ
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. ....
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา ให้ ค วามเห็ น ชอบมาตรการช่ ว ยเหลื อ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ ๑๐ สาหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. .... และ
ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พ.ศ. ....
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาในการกาหนด
มาตรการและการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) นั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้จ่าย
งบประมาณ…

18
งบประมาณที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งใน
ด้าน Hardware และ Software ต่างๆ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาอุปกรณ์เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและชุดอุปกรณ์ตรวจการติดเชื่อ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการฯ ต่างๆ ที่ภาครัฐและจังหวัดได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ ในอนาคตหากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามาตรการ
การช่วยเหลือในรูปแบบอื่น เพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนค่า ใช้จ่ายในการจัดซื้อแพ็กเกจอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์สาหรับนักศึกษา เป็นต้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
ด้วยวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ของ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คาคง จะครบวาระการดารงตาแหน่ง
ในวันที่ 30 เมษายน ๒๕๖5 ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรร
หาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการดารงตาแหน่งของ
คณบดีไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและดาเนินการตามขั้นตอนและ
วิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจานวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
เว้นแต่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้
เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเท่าที่มี
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย
๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ คน
เป็นประธานกรรมการ
…………………………………………………………………………………..…………………...
๒) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย ๑ คน
เป็นกรรมการ
....................................................................................................................
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ซึ่งไม่ใช่คณบดีของคณะนั้น ๒ คน เป็นกรรมการ
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………
๔) ประธานสภาอาจารย์
เป็นกรรมการ
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดพิ จ ารณา อนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะศิลปศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๑๑)
มติที่ประชุม

อนุมัติ ใ ห้แ ต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดีค ณะศิ ลปศาสตร์ ดัง มี

รายนามต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์...
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๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๔. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๕. ประธานสภาอาจารย์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๔.๒.๒ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ด้วย งานทะเบียน
นั ก ศึ ก ษาและประมวลผล กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได้ต รวจสอบเงื่อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนัก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ตามหลั กเกณฑ์ที่บั ญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจาคณะสังกัดของผู้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) จาแนกตามระดับและสังกัด ดังนี้
๑. ระดับปริญญาโท จานวน ๖ คน ดังนี้
๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน ๑ คน
(๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
จานวน ๑ คน
๑.๒ คณะศิลปศาสตร์
จานวน ๓ คน
(๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
จานวน ๑ คน
๑.๓ คณะเภสัชศาสตร์
จานวน ๑ คน
(๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก
จานวน ๑ คน
๑.๔ คณะบริหารศาสตร์
จานวน ๑ คน
(๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา
จานวน ๑ คน
๒. ระดับปริญญาเอก จานวน ๒ คน ดังนี้
๒.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน ๒ คน
(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑ คน
- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จานวน ๑ คน
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จานวน ๖ คน และระดับปริญญาเอก จานวน ๒ คน รวมทั้งหมดจานวน ๘ คน
(ขออนุมัติครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)
มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา
๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลั ย ฯ อนุ มั ติห ลั กสู ตร เมื่อ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับ ทราบการให้ ความเห็นชอบหลั กสูตร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีการปรับปรุง
หลักสูตรมาแล้ว จานวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้
ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร เมื่ อ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และครั้ ง ที่ ๓ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐
สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
และมีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาไปแล้ว ๑๓ รุ่น จานวน ๕๓๔ คน ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรย้อนหลังไม่น้อยกว่า
๕ ปี จานวน ๒93 คน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ พัฒนา
และปรั บปรุงหลักสู ตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรมของจีน เพื่อพัฒนาความเป็น เลิศ
ทางวิชาการ มีศักยภาพทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถนาความรู้ไปใช้ในการสื่อสาร การประกอบอาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หรือศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๖๗ หน่วยกิต กลุ่ม
วิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖
หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาจีน รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน -เวลาราชการ และ/หรือนอกวัน เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๖๐ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
เฉลี่ ย ๕ ปี เป็ นเงิน ๒๙,๒๙๘.๐๙ บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ
๑๒,๐๐๐ บาทต่อคน หรือคิดเป็น ๒๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี หลักสูตรนี้มีความคุ้มทุนเมื่อจานวนนักศึกษาเข้าศึกษา
อย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๔๗ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กั บสาขาวิชาที่เปิดสอน
จานวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน ๑๖ ตัวบ่งชี้
ทั้งนี.้ ..
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ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ รั บ การตรวจสอบภาษาจากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นภาษาโดย
นายสุกนต์ธี คาตานิตย์ อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว
การขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว ผ่ า นความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ มคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริ หารวิชาการ
มหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน
2564 เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจะได้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัย พิจารณาการจัดทาระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอขออนุมัติการปรับปรุง
หลั กสู ตรการศึกษาต่อที่ป ระชุมคณะกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยในคราวต่ อไป ให้ จาแนกประเภทของหลั กสู ต ร
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงเป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร และหลักสูตรที่ปรับปรุงไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร
มติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป

อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ

๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์
ขอเสนอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๑ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจานวน ๑๐ รุ่น มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๖๓๐
คน และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๖ รุ่น จานวน ๒๙๒ คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็ น หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๔ ปี : ปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าการ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์ในการพิจารณาวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีจุดเน้น มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและจริยธรรม คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ร่วมสร้างและสามารถใช้นวัตกรรมวิชาชีพที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของ
ผู้ประกอบ...
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ผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๕ เป็ น ต้ น ไป เป็ น หลั ก สู ต รเต็ ม เวลา ให้ ศึ ก ษาได้ ไ ม่ เ กิ น ๘ ปี ก ารศึ ก ษา ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไ ม่ ก่ อ น ๖
ภาคการศึกษาปกติ จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๖ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้ อยกว่า ๓๐ หน่ ว ยกิต หมวดวิช าเฉพาะ ไม่น้อยกว่ า ๑๑๐ หน่ว ยกิต (กลุ่ มวิช าพื้นฐานวิช าชีพ จานวน ๓๐
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๗๔ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า ๖ หน่ วยกิต การจั ดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จั ดการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ต รระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบัง คับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
นักศึกษา วิเคราะห์ความคุ้มทุนในการผลิตบัณฑิตจากรายรับและรายจ่าย ปรากฏว่าในรอบระยะเวลา ๕ ปี รายรับต่อ
หัวนักศึกษาเฉลี่ย เท่ากับ ๔๓,๔๔๔.๓๒ บาท/คน/ปี และมีรายจ่ายต่อหัวเฉลี่ย เท่ากับ ๒๗,๑๙๔.๐๕ บาท/คน/ปี ส่วน
ต่างของรายรั บ -รายจ่ ายอยู่ ที่ ๑๖,๒๔๙.๓๗ บาท/คน/ปี ดังนั้นหลั กสู ตรรับนักศึกษา จานวน ๕๕ คนต่อปี และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๑๓,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา จึงถือว่ามีความคุ้มทุนและคุ้มค่าในการดาเนินการผลิต
บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ ตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผล
การดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ๑) ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ และ
๒) รองศาสตราจารย์ ป าริ ช าติ พุ่ ม ขจร สั ง กั ด ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี
การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และผ่านการเห็ นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ และที่ประชุม
คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองหลั กสู ตรของสภามหาวิ ทยาลั ยอุ บ ลราชธานี ครั้ง ที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อ วัน ที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจะได้นาเสนอสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
การปรั บ ปรุ ง ครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามรอบระยะเวลาของหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รเปิ ด การเรี ย นการสอนครั้ ง แรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๑ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบ
ให้ความเห็น…
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ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาไปแล้ว ๕ รุ่น จานวน ๑๔๙ คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ๔ ปี : ปริ ญ ญาตรี ท างวิ ช าการ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจุดเน้นมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยีและร่วมสร้างนวัตกรรมการควบคุมมลพิษและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อนาไปสู่
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เริ่มใช้ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อ ยกว่า ๑๐๓ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพ จานวน ๔๑ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๔๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
และกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จานวน ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลา
ราชการและ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรั บ นั ก ศึ ก ษา ๕๐ คน/ปี ความคุ้ ม ทุ น และหรื อ คุ้ ม ค่ า ของหลั ก สู ต ร
คณะวิทยาศาสตร์มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๑๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท และประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร (กรณีที่ไม่นาเงินเดือนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เท่ากับ ๖,๖๓๖,๔๐๐
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ ๒๖,๐๐๐ บาท/ปี/คน
โดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต ๑๑,๙๗๕ บาท/ปีการศึกษา/คน (ไม่รวมเงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
และเมื่อคานวณเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย พบว่า จุดคุ้มทุน คือ ต้องรับนักศึกษาไม่ต่ากว่า ปีการศึกษาละ ๓๕
คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๕ คน ทั้งนี้ หลักสูตร
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ๑) ศาสตราจารย์
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ และ ๒) รองศาสตราจารย์ปาริชาติ พุ่มขจร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม
๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิช าวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจะได้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ การปรับปรุง...

24
๔.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะเกษตรศาสตร์
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การปรับปรุง
ครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนี้เปิดการเรียนการสอน ครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2546 และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2546 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร 3 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560 มีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาไปแล้ว จานวน 20 คน (พืชศาสตร์ 1 คน พืชสวน 1 คน สัตวศาสตร์ 3 คน
วิทยาศาสตร์การประมง 15 คน)
หลั กสู ตรปรั ช ญาดุษฎี บั ณฑิต สาขาวิช าเกษตรศาสตร์ หลั กสู ต รปรับปรุง พ.ศ. 2565 พัฒ นาและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดย
มีจุดเน้นมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการวิจัยเพื่อนาไปสู่ การสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมในศาสตร์ด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ และมีความเป็นผู้นาสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ
โดยเฉพาะท้องถิ่นอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้าโขง เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เป็น
หลั กสู ตรเต็มเวลา โดยรั บ ผู้ ส าเร็ จ ปริ ญญาโทแล้ ว เข้าศึ กษาต่อในระดับปริ ญญาเอกให้ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปี
การศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จานวน 48 หน่วยกิต เป็นแบบ 1.1 ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ
จานวน 2 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จานวน 48 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจั ด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนใน วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2564 จานวนรับนักศึกษา 8
คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวน 133,281 บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การศึ ก ษาแบบเหมาจ่ า ย ภาคการศึ ก ษาละ 25,000 บาทต่ อ คน คิ ด เป็ น 50,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน 4 คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเกษตรศาสตร์
ในการประชุมครั้ งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารวิชาการฯ ในการประชุม
ครั้ งที่ 14/2564 วาระพิ เศษ เมื่ อวัน ที่ 23 กันยายน 2564 และคณะกรรมการพิจารณากลั่ นกรองหลั กสู ตรฯ
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์ หลั กสู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565 เพื่ อจะได้ เสนอส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๔.๓.๕ การปรับปรุง…
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๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์
ขอปรั บปรุงรายละเอียดของหลั กสู ตร (มคอ.๒) ของหลักสูตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาและวัฒนธรรม
อาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องจากได้รับข้อเสนอแนะจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ในการปรั บ คาอธิบ ายที่ร ะบุ ไ ว้ในโครงสร้ างหลั กสู ต ร กลุ่ มวิ ช าชี พเลื อ ก เพื่อให้ ส อดคล้ องและเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีสาระในการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
๑. ปรับคาอธิบายที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาชีพเลือก
๒. ปรับเพิ่มรายวิชาพื้นฐานทางด้านภาษา ในแต่ละกลุ่มวิชาชีพเลือก
๓. ปรับแผนการศึกษาและข้อความหมายเหตุตอนท้ายของแผนการศึกษาในชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลายให้
สอดคล้องกับปรับคาอธิบายที่ระบุไว้ในกลุ่มวิชาชีพเลือก
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดิม) กับโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปรับปรุง) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึ ง เสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิท ยาลั ย เพื่อพิ จารณา อนุ มัติ การปรับ ปรุงรายละเอียดของหลั กสู ต ร
(มคอ.๒) ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับต่อไปจะได้เสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๖ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
จานวน 5 หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์
และคณะเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิช าตามระบบ ISCED 2013 ทั้ งนี้ การปรับ ปรุง นี้เ ป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลาดับที.่ ..

26
ลาดับ
ที่

หลักสูตร

วันที่สภา วันที่ สป.อว.
อนุมัติ (สกอ. เดิม)
รับทราบ

คณะศิลปศาสตร์
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
24
11
สาขาวิชาภาษาไทยและ
มิถุนายน กรกฎาคม
การสื่อสาร
2560
2563
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
(ผ่านระบบ
2560
CHECO)
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
22
3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ กุมภาพันธ์ พฤษภาคม
การสื่อสาร
2563
2564
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
(ผ่านระบบ
2563
CHECO)

คณะบริหารศาสตร์
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561

คณะเกษตรศาสตร์
4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560

30
มิถุนายน
2561

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

เนื่องจากปรับให้คุณสมบัติของอาจารย์ พ.ศ. 2558
มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกมากขึ้น
และมีผลงานทางวิชาการมากขึ้น จึง
ปรับจาก นางกมลวัฒน์ เล็กนาวา เป็น
นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน แทน
1) เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไป
พ.ศ. 2558
รับผิดชอบหลักสูตรอื่น จานวน 2 คน
ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญ
บุตร และนางสาวณัฏยา ศรีศักดา จึง
ปรับเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม
ประสานศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
เสาวดี กงเพชร แทน
2) เนื่องจากมีอาจารย์ติดภารกิจด้าน
การบริหารมหาวิทยาลัย จานวน 1 คน
คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข จึง
ปรับเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย
วงศ์รักษ์ แทน

13 มีนาคม
2564
(ผ่านระบบ
CHECO)

ปรับปรุงเพื่อให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือ พ.ศ. 2558
สัมพันธ์กับสาขาวิชามากขึ้น จึงขอปรับ
จากเดิม นางสาวมนัสดา ชัยสวนียา
กรณ์
เป็น นายสุขวิทย์ โสภาพล เพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558

27
21 เมษายน
พฤษภาคม
2563
2560
(ผ่านระบบ
CHECO)

ปรับปรุงอาจารย์ จานวน 5 คน ดังนี้ พ.ศ. 2558
1) ปรับลดอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
จานวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุวดี ชูประภาวรรณ

27
ลาดับ
ที่

5

หลักสูตร

วันที่สภา วันที่ สป.อว.
อนุมัติ (สกอ. เดิม)
รับทราบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
27
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
พฤษภาคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560
2560

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

2) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ไปเป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 จานวน 1 คน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ชินวัง
3) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 จานวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวภาษิตา ทุ่นศิริ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา บัวคา
3. นางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร
6 ธันวาคม ปรับปรุงอาจารย์ จานวน 5 คน ดังนี้ พ.ศ. 2558
2562 1) ปรับลดอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
(ผ่านระบบ เนื่องจากมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ
CHECO) จานวน 1 คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุวดี ชูประภาวรรณ
2) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ไปเป็นอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 จานวน 1 คน คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ชินวัง
3) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 จานวน 3 คน ได้แก่
1. นางสาวภาษิตา ทุ่นศิริ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษบา บัวคา
3. นางสาวจิตราภรณ์ เยียนเพชร

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอ...
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จึง เสนอที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ
หลั ก สู ต ร อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน สั ง กั ด คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะบริ ห ารศาสตร์ และ
คณะเกษตรศาสตร์ จานวน 5 หลักสูตร ลาดับต่อไปจะเสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิ ทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๗ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จานวน 5 หลักสูตร
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเภสั ช ศาสตร์ และคณะวิ ท ยาศาสตร์ ขอปรั บปรุ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานของหลักสู ตรเป็นไปอย่ างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิ อาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ
ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

2

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

วันที่ สป.อว.
วันที่สภา
(สกอ. เดิม)
อนุมัติ
รับทราบ
23
มีนาคม
2563

23
มีนาคม
2563

3 มีนาคม
2564
(ผ่านระบบ
CHECO)

เหตุผลการปรับปรุง

1) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพื่อรองรับการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ
ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น จานวน 2 คน
ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ
ศรีโชค
2. นายสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์
2) ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
ข่ายงานทางด้านการผลิตในยุคดิจิทัล
จานวน
1 คน คือ นางสาวศานตมน ล้วนวุฑฒิ
3 มีนาคม 1) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจาหลักสูตร
2564 และอาจารย์ผู้สอน เพื่อรองรับการเป็น
(ผ่านระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ
CHECO) ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น จานวน 2 คน
ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรี
โชค
2. นายสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร
พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2558

29
ลาดับ
ที่

หลักสูตร

วันที่ สป.อว.
วันที่สภา
(สกอ. เดิม)
อนุมัติ
รับทราบ

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

2) ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
ข่ายงานทางด้านการผลิตในยุคดิจิทัล
จานวน
1 คน คือ นางสาวศานตมน ล้วนวุฑฒิ
คณะเภสัชศาสตร์
3 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

25
สิงหาคม
2561

2 กรกฎาคม
2562
(ผ่านระบบ
CHECO)

คณะวิทยาศาสตร์
4 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

23
มีนาคม
2563

14 สิงหาคม
2564
(ผ่านระบบ
CHECO)

5

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

23
มีนาคม
2563

1) ปรับลดอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากมีผลงาน
ทางวิชาการตีพิมพ์ไม่ทันภายในปี
2564 จานวน 2 คน ได้แก่
1. นางสาวกมลชนก จิตอารี
2. นางสาวอัญมณี ลาภมาก
2) ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558 จานวน 1 คน คือ
นางสาววันนิศา ดงใต้

ปรับลดอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน จานวน 1 คน คือ
นางสาวอริสรา อิสสะรีย์ เนื่องจาก
ได้โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
4 มกราคม ปรับลดอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
2564 อาจารย์ผู้สอน จานวน 1 คน คือ
(ผ่านระบบ นางสาวอริสรา อิสสะรีย์ เนื่องจาก
CHECO) ได้โอนย้ายไปปฏิบัติราชการ สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2558

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จึงเสนอ...
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 5 หลักสูตร ลาดับ
ต่อไปจะเสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบ
การปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๘ การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขเงื่อนไข
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา จากการตรวจสอบ
ข้อมูลแผนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่ามีรายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อน (Pre-requisite) ที่กาหนดจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ดังนี้
ชั้ น ปี ที่ ๓ ภาคการศึ ก ษาต้ น วิ ช า ๑๘๐๑๓๑๕ การพยาบาลเด็ ก และวั ย รุ่ น ๒ (Child and
Adolescent Nursing II) เป็นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ของวิชา ๑๘๐๑๓๒๐ ปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น ๑ (Child and Adolescent Nursing Practicum I)
ชั้นปีที่ ๔ ภาคการศึกษาปลาย วิชา ๑๘๐๑๔๓๓ ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
(Psychiatric Nursing and Mental Health Practicum) และวิช า ๑๘๐๑๔๓๔ ปฏิ บัติ ก ารพยาบาลมารดาทารก
และผดุ งครรภ์ ๒ (Maternal Newborn Nursing and Midwifery Practicum II) เป็น รายวิช าที่ ต้ องเรี ย นมาก่ อ น
(Pre-requisite) ของวิชา ๑๘๐๑๔๓๖ ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ (Professional Nursing Practicum)
จากข้อมูลข้างต้น ถูกกาหนดให้จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาเดียวกัน ทาให้นักศึกษาไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ REG ได้ ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร : การแก้ไขเงื่อนไขรายวิช าที่ต้องเรียนมาก่อน และรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน ของหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
จึ ง เสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่อ พิจ ารณา อนุ มัติ ก ารปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรกรณี ไม่ ก ระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การแก้ไขเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนและรายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ลาดับต่อไปจะได้เสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๙ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 256๕ สังกัดคณะบริหารศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะบริหารศาสตร์
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 การปรับปรุงครั้งนี้
เป็นการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน หลัก สูตรเปิดการเรียนการ
สอนครั้งแรก ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2541 และสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2541 เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2541 มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 5
ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2542 หลักสูตร
บริหาร…
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บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2556 (ได้มีความร่วมมือกับสถาบันอื่น ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ซึ่งมีแผนฝึกงานการตลาดและแผนฝึกงานการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา) และ
หลักสู ตรบริหารธุร กิจบั ณฑิต สาขาวิช าการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (ได้มีการปรับเป็น 2 วิช าเอก
1) วิชาเอกการตลาด และ 2) วิชาเอกการตลาดค้าปลีก) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - ปีการศึกษา 2564) มีนักศึกษา
ในหลั กสู ตรแล้ ว จ านวน 24 รุ่น มีจ านวนนั กศึกษาในหลั กสู ตร รวมทั้งหมด 2,5๑๑ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา ในหลักสูตรแล้ว 2๑ รุ่น จานวน 2,๑๐๐ คน
หลักสูตรบริหารธุรกิตบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256๕ เป็นหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ปี : ปริญญาตรีวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านการตลาดดิจิทัล การตลาดการค้า
สมัยใหม่ สามารถประยุกต์และพัฒนาความรู้ด้านการตลาด เทคโนโลยี การสื่อสารดิจิทั ล การจัดการธุรกิจการค้า
สมัย ใหม่ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ มีขีดความสามารถในการร่ว มสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสั งคมในองค์กร
ทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ มีจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในการ
ประกอบอาชีพการดารงชีวิตและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256๕ เป็นต้นไป
เป็ น หลั ก สู ต รเต็ ม เวลา ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ให้ ศึ ก ษาได้ ไม่ เ กิ น 8 ปี ก ารศึ ก ษา ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไม่ ก่ อ น 6
ภาคการศึกษาปกติ มี 2 วิชาเอก แบบเอกเดี่ยว 1) การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และ 2) การตลาดการค้า
สมัยใหม่ (Modern Trade Marketing) จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จานวน ๒๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาแกน จานวน ๒๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ วิชาเอกการตลาดดิจิทัล แผนปกติ ไม่น้อยกว่า
๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ วิชาเอกการตลาดดิจิทัล แผนสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓๓ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ
จานวน ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 1๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๑๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า
๙ หน่วยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา วิชาเอกการตลาดดิจิทัล แผนปกติ จานวน ๔ หน่วยกิต
วิช าเอกการตลาดดิจิ ทัล แผนสหกิจ ศึกษา จานวน ๗ หน่ว ยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิช าชีพ วิชาเอกการตลาด
การค้าสมัย ใหม่ จ านวน ๑๖ หน่ ว ยกิต ) หมวดวิช าเลื อกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่ว ยกิต จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการ
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ และหรือนอกวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของ
ผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
และข้อ บั งคั บ มหาวิทยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ าด้ ว ย การศึ กษาระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. 256 ๔ จ านวนรับนั กศึ กษา
ปีละ 150 คน แบ่งเป็น วิชาเอกการตลาดดิจิทัล ปีละ 100 คน และวิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ ปีละ 50 คน
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวนเฉลี่ย 13,325 บาทต่อปี คิดเป็นจานวนเงิน 53,300 บาท
ต่อคน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย วิชาเอกการตลาดดิจิทัล ภาคการศึกษาละ 17,500 บาทต่อ
คน คิดเป็น 35,000 บาทต่อคนต่อปี วิชาเอกการตลาดการค้าสมัยใหม่ ภาคการศึกษาละ 22,500 บาทต่อคน คิด
เป็น 45,000 บาทต่อคนต่อปีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน จานวน ๖ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้
หลักสูตร…
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หลั กสู ตรดังกล่าวได้รับ การตรวจสอบความถูกต้อ งทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ
Mr.Chenglong Zheng สังกัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์
การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการตลาด หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 256๕ ล าดั บ ต่ อ ไปจะได้ เ สนอส านั ก งาฯ
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามลาดับ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๑๐ การปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้าง : ปรับปรุงหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิช าการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่คณะได้
จัดทาหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อพัฒนารายวิชาให้มีความ
ทันสมัย และลดความซ้าซ้อนในการอนุมัติ การรายงาน มคอ.๓ ทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีจานวน ๘๕ รายวิชา ทั้งนี้
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้มีผลกับหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและหรือรายวิชาบริการของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ครบรอบปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
เนื่องจากรายวิชาในที่สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ จานวน ๔ รายวิชาเป็นรายวิชา
ขั้นสูง ซึ่งไม่เหมาะสมที่จัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จึง ขอย้ายไปอยู่ในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงได้ตัดรายวิชา ดังนี้
๑) ๑๑๐๔ ๑๓๐ หลักคณิตศาสตร์ (Principles of Mathematics)
๓(๓-๐-๖)
๒) ๑๑๐๔ ๒๑๓ พีชคณิตนามธรรม ๑ (Abstract Algebra I)
๓(๓-๐-๖)
๓) ๑๑๐๔ ๒๒๑ โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
๓(๒-๒-๕)
(Introduction to Mathematical Software)
๔) ๑๑๐๔ ๒๓๑ ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)
๓(๓-๐-๖)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหมวดวิช าเฉพาะ กลุ่มวิช า
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. ....
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิ จ ารณา เนื่ อ งด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ยองค์ ก ารนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
พุทธศักราช ๒๕๓๗ ที่ใช้ยังบังคับอยู่ไม่เหมาะสมกับสภาการณ์ในปัจจุบัน และมีการบังคับใช้ข้อบังคับดังกล่าวมาเป็น
ระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของนักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้การดาเนินกิจกรรม หรือกิจการ
เกี่ยวกับ...

33
เกี่ยวกับองค์การนักศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นต้องตราข้อบังคับฉบับใหม่
โดยสมควรยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช
๒๕๓๗ และตราข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... แทน
สานักงานพัฒนานักศึกษา ในฐานะผู้ รับผิ ดชอบในการบังคับใช้ ข้อบังคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี
ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้รายงานสภาพปัญหาดังกล่าวต่ออธิ การบดี
ต่อมาอธิการบดีได้มีบัญชาและคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานทบทวนข้อบังคับดังกล่าว เพื่อดาเนินการพิจารณายกร่าง
วิเคราะห์ รวมถึงรับฟังสภาพปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ คณะทางานดังกล่าวได้ดาเนินการยกร่างเสร็จสิ้นแล้ว และ
ได้ เ สนอให้ ค ณะต่ างๆ รั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ น ประกอบร่ า งดั ง กล่ า วแล้ ว อี ก ทั้ง คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ได้พิจารณาร่างฉบับดังกล่าว เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมีมติ
ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยส่วนที่เหลือได้เห็นชอบร่างฉบับดังกล่าว โดยสา ร
สาระสาคัญของร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... นั้น จะประกอบด้ว ย
(๑) มีการกาหนดเกี่ยวกับการนับระยะเวลาตามกฎหมายไว้ในข้อบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการนับตามหลักกฎหมาย
ปกครอง และกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติร าชการทางปกครอง เพื่อให้การทางานของเจ้าหน้าที่ชัดเจนขึ้น และเป็นไป
ตามกฎหมาย ป้องกันการโต้แย้งเรื่องการนับระยะเวลา (๒) มีบทที่มีลักษณะที่เป็นบทอุดช่องว่างทางกฎหมาย ในกรณี
ที่ไม่มีข้อความใดในข้อบังคับบัญญัติไว้ ก็สามารถนาหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ ง มาใช้บังคับได้
(๓) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่พึง
ประสงค์ (๔) กาหนดสิ ทธิ หน้ าที่ เสรี ภาพของนักศึกษาให้ ส อดคล้ องกับรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเกี่ยวด้ว ยกับ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (๕) มีการกาหนดเกี่ยวกับองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรคณะ ชมรม ที่มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกันในการทางานได้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้การทา
กิจกรรมของนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ (๖) กาหนดจานวนสมาชิกสภานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความเป็ นจริ งในการปฏิบัติห น้าที่ ให้ มีจานวนลดลง และเหมาะสมกับการทาหน้าที่ในกรณีประชุมสภานักศึกษา
เนื่องจากในข้อบังคับฉบับเดิม กาหนดสมาชิกสภานักศึกษาจานวนมาก ทาให้การประชุมขาดองค์ประชุมบ่อยครั้ง และ
ไม่สามารถเรียกประชุมได้ (๗) กาหนดวิธีการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้งทั่วไป และวันเลือกตั้งทั่วไป โดยสามารถออก
กาหนดวันเลือกตั้งเป็นประกาศมหาวิทยาลัยได้ เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการเลือกตั้ง ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โดยไม่จาเป็นต้องเขียนไว้ในข้อบังคับ ซึ่ งยากต่อการ
ปฏิบัติ (๘) กาหนดคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ เหตุต้องห้าม ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง
องค์กรต่างๆ ตามข้อบังคับ ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (๙) กาหนดให้การดาเนินการในหลายๆ
กรณี ให้คณบดี หรืออธิการบดี ลงมากากับ ตรวจสอบการใช้อานาจในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นในการทากิจกรรมของนักศึกษาได้ (๑๐) กาหนดวิธีการ เงื่อนไข ในการจัดตั้งชมรม หรือชุมนุมที่มีความ
เข้มข้นสูง เพื่อให้ชมรม หรือชุมนุมได้ทากิจกรรมอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ และเป็นการควบคุมการจัดตั้งชมรม
หรือชุมนุม ไม่ให้มีมากจนเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ทั้งนี้ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... ประกอบด้วย ๑๐ หมวด
ดังนี้ หมวดที่ ๑ วัตถุประสงค์ หมวดที่ ๒ หน้าที่ สิทธิ และเสรีภาพของนักศึกษา หมวดที่ ๓ การจัดส่วนการบริหาร
กิจการของนักศึกษา หมวดที่ ๔ ชมรมและชุมนุม หมวดที่ ๕ การอภิปรายไม่ไว้วางใจ หมวดที่ ๖ การจัดการเลือกตั้ง
หมวดที่ ๗ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา หมวดที่ ๘ การเงิ น และงบประมาณ หมวดที่ ๙ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ
หมวดที่ ๑๐ บทลงโทษ, และมีบทเฉพาะกาลท้ายข้อบังคับฯ งบประมาณ

จึงเสนอ...
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบ ลราชธานี ธรรมนู ญ นั กศึก ษา พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่ งพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยอุบ ลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัยดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญ
นักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้
๑. ให้เพิ่มเติมคานิยามไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ. .... ดังนี้
- สภานักศึกษา
- องค์การนักศึกษา
- สโมสรนักศึกษาคณะ
๒. หน้าที่ ๘ ส่วนที่ ๒ องค์การนักศึกษา ข้อ ๓๑ แก้เป็น คณะกรรมการองค์การนักศึกษา มาจาก
การเลือกตั้งทั่วไปตามหมวด ๖ โดยคณะกรรมการองค์การนักศึกษา ประกอบด้วย ...
๓. หน้าที่ ๑๐ ส่วนที่ ๓ สโมสรนักศึกษาคณะ ข้อ ๔๐ แก้เป็น คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ
มาจากการเลือกตั้งทั่วไปตามหมวด ๖ โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ ประกอบด้วย ...
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอนายโกเมท ทองภิญโญชัย
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป
๔.๔.๒ ขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร Champasack University
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเข้าศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นาเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจ ารณา ตามที่ Champasack University หรือมหาวิทยาลั ยจาปาสั ก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซึ่งเป็นสถาบันคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย
(Asian Development Bank) ผ่านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้โครงการ The Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP)
ซึ่งกาหนดให้ มหาวิทยาลัยจาปาสัก ต้องหาสถาบันคู่ร่วมทุน (Matching Scholar) เพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
แต่ไม่ได้ก าหนดหลั กเกณฑ์ก ารสนั บ สนุ น ทุน การศึกษาไว้ว่าสถาบั นคู่ร่ว มทุ นต้องสนั บสนุนส่ ว นใดบ้าง ภายหลั ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทาบันทึกข้ อตกลงในการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จ าปาสั ก สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาวภายใต้ โ ครงการดั ง กล่ าว ตามมติที่ ป ระชุ มสภามหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
กาหนดหลั กเกณฑ์การสนั บสนุ นทุน การศึกษา จานวน ๕ ทุน แบ่งเป็นทุนในระดับปริญญาโท ๓ ทุน และระดับ
ปริญญาเอก ๒ ทุน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ เป็นระยะเวลา ๔ ภาค
การศึกษาสาหรับระดับปริญญาโท และ ๖ ภาคการศึกษาสาหรับระดับปริญญาเอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง...
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ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจาปาสัก
ที่
๑

๒

จานวนเงิน
(บาท)

รายการค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ
๑.๑) คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค x ๑ ทุน
๑.๒) คณะศิลปศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๒๕,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค x ๑ ทุน
๑.๓) คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค x ๑ ทุน
๑.๔) คณะเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ ๓๐,๐๐๐ บาท x ๖ ภาค x ๒ ทุน
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ
๒.๑) ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x ๔ ภาค x ๓ ทุน
๒.๒) ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x ๖ ภาค x ๒ ทุน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจานวน

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๑๐๒,๐๐๐
๑๐๒,๐๐๐
๘๔๔,๐๐๐

ปัจจุบันมีนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จานวน ๕ ราย ดังนี้
รายชื่อนักศึกษา
๑. Mr Sivilay LAMXAY
๒. Ms Keolampanh SIDAVONG
๓. Mr Kikeo SANGPHACHAN
๔. Mr Somsanouk KEOMANYVONG
๕. Mr Bounsaun PHOMVONGSA

รหัสนักศึกษา
๖๒๑๒๐๔๗๐๐๑๘
๖๒๑๑๑๕๗๐๐๓๖
๖๒๑๔๔๙๗๐๐๕๘
๖๒๑๒๐๓๘๐๐๑๙
๖๒๑๒๐๐๘๐๐๑๐

สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์

ระดับ
โท
โท
โท
เอก
เอก

สถานภาพ
ปกติ
ปกติ
สาเร็จการศึกษา
ปกติ
ปกติ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ทาให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถ
สาเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่กาหนด มหาวิทยาลัยจาปาสักจึงขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนออกไป ๒ ภาคการศึกษาทั้งนี้ตามที่แต่ละหลักสูตรกาหนดแก่ผู้รับทุน จานวน
๔ ราย ได้แก่
รายชื่อนักศึกษา
๑. Mr Sivilay LAMXAY
๒. Ms Keolampanh SIDAVONG
๓. Mr Somsanouk KEOMANYVONG
๔. Mr Bounsaun PHOMVONGSA

รหัสนักศึกษา
๖๒๑๒๐๔๗๐๐๑๘
๖๒๑๑๑๕๗๐๐๓๖
๖๒๑๒๐๓๘๐๐๑๙
๖๒๑๒๐๐๘๐๐๑๐

สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์

ระดับ
โท
โท
เอก
เอก

สถานภาพ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบใน
หลักการการขยายระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการให้
ทุน กาหนดระยะเวลาการให้ทุน และเงื่อนไขการให้ทุน ดังนั้นการขอขยายระยะเวลาการให้ทุนจึงเป็นอานาจของสภา
มหาวิทยาลัยในการพิจารณา ในการนี้ สานักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อมูลแผนการศึกษาและผลการศึกษาประกอบการพิจารณา
ทั้งนี.้ ..
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ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาขยายระยะเวลาการให้ทุนดังกล่าวโดยกาหนดหลักเกณฑ์
สนับสนุนตามเดิม จักมีประมาณการค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาการให้ทุนดังกล่าวจักเป็นการดาเนินงานที่ไม่อยู่ภายใต้แผนการดาเนิน
โครงการ The Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP)
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุน ดังต่อไปนี้
รายชื่อนักศึกษา
๑. Mr Sivilay LAMXAY
๒. Ms Keolampanh SIDAVONG
๓. Mr Somsanouk KEOMANYVONG
๔. Mr Bounsaun PHOMVONGSA

รหัสนักศึกษา
๖๒๑๒๐๔๗๐๐๑๘
๖๒๑๑๑๕๗๐๐๓๖
๖๒๑๒๐๓๘๐๐๑๙
๖๒๑๒๐๐๘๐๐๑๐

สังกัดคณะ
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์

ระดับ
โท
โท
เอก
เอก

สถานภาพ
ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ

โดยกาหนดให้
๑. ให้คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน ๒ ภาค
การศึกษา
๒. ให้คณะศิลปศาสตร์ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา รายวิชา ๑๔๒๑๗๐๐ ภาษาอังกฤษ
สาหรับบัณฑิตศึกษา
๓. ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ และค่ารักษาสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา จานวน ๒ ภาคการศึกษา
๔. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่มีในรายการให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับทุน
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระพิเศษ (ลับ)
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
๖.๒ ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๓ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ก.พ.อ. กาหนด
๖.๔ การทบทวนผลการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์
๖.๕ ทบทวนการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด (รายที่ 1)
๖.๖ ทบทวนการดาเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. กาหนด (รายที่ 2)
ทั้งนี้...
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ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ (ลับ)
การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๖๕ ก าหนดในวั น เสาร์ ที่ ๒๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

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

...….........................................................
(รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

