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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม 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. ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๗. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ
๘. นางสีลาภรณ์ บัวสาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
๑๑. นายขวัญชัย เกิดแดน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น ๓ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑๓. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาแหน่ง
ประธานสภาอาจารย์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๑๖. นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร
คณบดีคณะนิติศาสตร์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพย์ราช
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๑๘. นายประดิษฐ์ แป้นทอง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา
๑๙. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ไม่มา…
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ผู้ไม่มาประชุม
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๓. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายโกเมท ทองภิญโญชัย
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
๔. นายอรรถพงศ์ กาวาฬ
๕. นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
รักษาราชการแทนรองผู้อานวยการ
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

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 ซึ่งดาเนินการตาม
พระราชกาหนดว่าด้ วยการประชุมผ่านสื่ออิเ ล็กทรอนิ กส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมจ านวน ๑๑ คน และประชุ ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จ านวน ๘ 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 มี ค ณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยที่แจ้งไม่เข้าประชุม จานวน ๓ คน ดังนี้
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์
๓. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง
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...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๓ งานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณแถมสุข นุ่มนนท์
มารดาของรองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานแจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ตามที่ ร องศาสตราจารย์ ธ นชาติ นุ่ ม นนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานพระราชทาน
เพลิ ง ศพ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ แถมสุ ข นุ่ ม นนท์ ซึ่ ง เป็ น มารดาของรองศาสตราจารย์ ธ นชาติ นุ่ ม นนท์
ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. และศาสตราจารย์พิเศษจอมจิ น จันทรสกุล นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ก ได้ เ ดิ น ทางไปร่ ว มงานด้ ว ย ในโอกาสนี้ จึ ง ใคร่ ข อเรี ย นเชิ ญ คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปร่วมงานดังกล่าวด้วย
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๑.๔ การส่งแผนอัตรากาลังของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามทีป่ ระชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ก ารพิ จ ารณาแผนอั ต ราก าลั ง ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เสนอมายังสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับ
การผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ และเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงให้มหาวิทยาลัยเร่งดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลัง
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ และเสนอแผนฯ ดังกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณสุข และ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพิจารณาและขอความเห็นไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

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 ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดาเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน…

4
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี
และจั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจและเชื่ อ ถื อ ศรั ท ธา และให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น
ในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดาเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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 อุบ ลราชธานี ที่ได้รั บการเผยแพร่จากสื่ อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาเดือนเมษายน ๒๕๖๕
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลัย ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทราบการจัด
กิจ กรรมต่ างๆ ที่ มีค วามส าคั ญ และมี การเชิ ญแขกผู้ มี เกี ยรติ ห รื อบุ ค คลส าคั ญ ภายนอกไปร่ ว มกิจ กรรมดั ง กล่ า ว
เพื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจะได้พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม
รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยดาเนินการตามข้อแสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๑.๒.๒ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร
แทนตาแหน่งว่าง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร คือ ๑) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๒) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕63 ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖5 และ ๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑7 มิถุนายน
๒๕64 ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖5 นั้น
เนื่องจาก รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คาคง ครบวาระการดารงตาแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในวันที่ 30
เมษายน 2565 จึงทาให้ตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ว่างลง จานวน ๑ ตาแหน่ง
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๓๓ กาหนดว่าในกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหารพ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกซ่อมเพื่อให้ได้จานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้บริหารภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง อธิการบดีจึงได้เชิญคณบดีและผู้อานวยการสานักเข้าร่วมประชุม
เพื่อเลือกซ่อมผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิ ทยาลัยประเภทผู้บริหาร แทนตาแหน่งว่าง
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี โดยมี
ผู้บริหารที่มีสิทธิออกเสียงเลือก ได้แก่ คณบดี และผู้อานวยการสานัก รวมจานวน ๑๔ คน (คณบดี ๑๐ คณะ/๑ วิทยาลัย
และ ๓ สานัก) วิธีการเลือก กาหนดให้ออกเสียงโดยวิธีลับ ผ่าน google form โดยเลือกจากผู้บริหารในกลุ่มสาขาวิชา
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ (คณะศิ ลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะนิ ติศาสตร์ ) และ
กลุ่มสนับสนุนวิชาการ (สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยกเว้นสานักวิทยบริการ และสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นรักษาราชการแทน) และผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ ผู้ที่มีความถี่สูงสุดจานวน ๑ คน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนตาแหน่งว่าง คือ คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี
ทั้งนี.้ ..
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ทั้งนี้ มีว าระการดารงตาแหน่ ง ตั้ง แต่ วัน ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วัน ที่ ๑๒ พฤศจิก ายน
พ.ศ.๒๕๖๕
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อ โปรดทราบ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร แทนตาแหน่งว่าง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๓ การขอหารือเกี่ยวกับการดาเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ สืบเนื่อง
จากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 มีมติให้ดาเนินการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งออกโดยอาศัย
อ านาจตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี พ.ศ. 2533 ทั้ ง นี้ มอบหมายให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี มีหนังสือหารือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษากรณีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ว่า ในกรณีที่
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ บางส่วนยังไม่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในกรณีนี้มหาวิทยาลัยจะยังสามารถดาเนิน
กระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปได้หรือไม่
บั ด นี้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ได้ มี ห นั ง สื อ ที่
อว 0203.4/10228 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการดาเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ในการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เรื่องการดาเนินงานตาม
แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิด ชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพ หลักความเป็นอิสระ
และหลั ก ความเสมอภาค เมื่อ วั น ที่ 4 มี น าคม 2565 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษาฯ ได้ ชี้แ จงผู้ แ ทน
สถาบันอุดมศึกษาว่า ในการกลั่นกรองเสนอเรื่องเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลั ย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอธิการบดีไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้น สานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ จะยังไม่บังคับใช้ประกาศแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษานี้ ไปจนถึงวันที่ 20
ธันวาคม 2565 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีความประสงค์จะใช้ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาฉบับเดิมในการสรรหาก็
สามารถกระทาได้ ถ้าสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดมีความพร้อมที่จะดาเนินการตามประกาศแนวปฏิบัติตามหลักธรรมา
ภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาและมีระยะเวลาเพียงพอที่จะดาเนินการแก้ไขข้อบังคับและเมื่อดาเนินการแก้ไขข้อบังคับ
เสร็จสิ้นแล้วก็สามารถดาเนินการสรรหาไปตามข้อบังคับที่แก้ไขแล้วได้ทันที
(2) หากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความพร้อมที่จะดาเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
ในสถาบันอุดมศึกษาและมีระยะเวลาเพียงพอที่จะดาเนินการแก้ไขข้อบังคับ ว่าด้วยการสรรหาผู้สมควรดารงตาแหน่ง
นายกสภามหาวิท ยาลั ย และกรรมการสภามหาวิท ยาลั ย ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ได้ ก็ใ ห้ ดาเนิ นการแก้ไ ขข้อ บัง คับ ฯ และเมื่ อ
ดาเนินการแก้ไขข้อบังคับเสร็จสิ้นแล้วก็สามารถดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับที่ได้แก้ไขแล้วได้ทันที หากมหาวิทยาลัยฯ มีระยะเวลาไม่เพียงพอก็สามารถใช้ข้ อบังคับว่าด้วยการสรรหาผู้
สมควรดารงตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฉบับเดิม ดาเนินการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้ เมื่อได้ดาเนินการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้มหาวิทยาลัยฯ ดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุง…
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ปรั บ ปรุ งข้อบั ง คับ ว่ าด้ ว ยการสรรหาให้ ส อดคล้ องกั บแนวปฏิบัติตามหลั กธรรมาภิ บาลในสถาบัน อุดมศึก ษาต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมนี้
กองการเจ้ า หน้ า ที่ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า สมควรน าเรี ย นสภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ โปรดทราบการ
ตอบข้อหารือกับการดาเนินการตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาในครั้งนี้
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การขอหารือเกี่ยวกับการดาเนินการตามแนวปฏิบัติ
ตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒.๔ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จานวน ๕ ฉบับ
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบ ตามที่ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทากฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา
จานวน ๕ ฉบับ เพื่อให้ สถาบัน อุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้มี คุณภาพและ
มาตรฐานตามที่กาหนด ดังนี้
๑) กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๓) กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๔) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
๕) กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๑๘๐ วัน)
เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น ไปด้ ว ยความต่ อ เนื่ อ ง
ไม่กระทบต่ อการจั ดการเรี ย นการสอน และสอดคล้ องกั บ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึ กษาข้างต้ น
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ได้มีมติกาหนดแนว
ทางการดาเนินการ ดังนี้
๑) กรณีสถาบันอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และคาดว่าจะ
ดาเนินการเสนอสภาอนุมัติไม่แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
๑.๑ ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งรายชื่อหลักสูตรการศึกษาที่อยู่ระหว่างดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พัฒ นาหลั ก สู ต รใหม่ เพื่อให้ ส านั กงานปลั ดกระทรวงการอุด มศึ กษาฯ ทราบภายในวั นที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
(ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
๑.๒ เมื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง รายชื่ อ หลั ก สู ต รที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การตามข้ อ ๑.๑) ให้ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบแล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องดาเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาให้ แล้วเสร็จ รวมถึง
ได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งหลักสูตรดังกล่าวต่อสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๖ ของกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
๒) กรณีสถาบันอุดมศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และได้รับการอนุมัติหรือ
เห็นชอบ…
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เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบก่อนวันที่กฎกระทรวง
นี้ใช้บังคับ (วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕)
ให้ถือว่าได้ดาเนินการตามกฎกระทรวงแล้ว และสามารถปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรได้
๓) กรณี การปรั บปรุ งหลักสูต รเดิ มหรื อการพัฒนาหลักสูต รใหม่ตามกฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และกฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรการศึกษาที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่เพื่อให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หรือเห็นชอบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ๑๘๐ วัน) และต้องแจ้งหลั กสู ตรการศึกษาดังกล่ าวต่อสานักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก่อนการ
เปิดสอน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
จึง เสนอที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ เกี่ยวกับ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบมหาวิทยาลั ย ดาเนิ น การมอบหมายให้ ห น่ว ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องดาเนิน การตาม
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง ๕ ฉบับ ประชุมหารือร่วมกับสานักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อ
กาหนดแนวทางวิ ธีการปฏิบั ติ งานให้ เป็ น ไปตามกฎกระทรวงที่ เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ ทั้ง ๕ ฉบั บ
และไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฉบับเดิมที่ยังคงบังคับใช้
มติที่ประชุม
รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยดาเนิน การตามข้อแสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้
หน้าที่ 2 ตัดบรรทัดที่ ๑-๒ ออก “๓. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทโดยตาแหน่งประธานสภาอาจารย์”
หน้าที่ 2 บรรทัดสุดท้าย เพิ่มเติมข้อความ ดังนี้ “ทั้งนี้ นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ ประธาน
สภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ประเภทโดยต าแหน่ ง ติ ด ภารกิ จ ในการเป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) จึงไม่สามารถเข้าประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ได้
และมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ชาญชัย ศุภอรรถกร รองประธานสภาอาจารย์คนที่หนึ่ ง ปฏิบัติราชการแทน
ประธานสภาอาจารย์ เข้าร่วมประชุมแทน”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
-

ระเบียบวาระที่ ๔...
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร
๔.๑.๑ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน
๔.๑.๑.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
(31 มีนาคม 2565)
ผู้ อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา ส านั ก
งบประมาณเห็นชอบการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน 744,034,500 บาท โดยได้ รั บ เงิ น ประจ างวด จ านวน 595,520,000 บาท คงเหลื อ ยั ง ไม่ จั ด สรร
จานวน 148,514,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งบรายจ่าย

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

เงินจัดสรรกาหนดให้ คงเหลือที่จะจัดสรร
แล้ว
ให้ในไตรมาสที่ 4

ก. รายจ่ายประจา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
ข. รายจ่ายลงทุน
รวม

594,057,100.00
238,742,800.00
10,528,800.00
344,785,500.00
149,977,400.00
744,034,500.00

445,542,600.00 148,520,000.00
178,233,200.00 60,509,600.00
7,896,000.00
2,632,800.00
259,413,400.00 85,372,100.00
149,977,400.00
595,520,000.00 148,514,500.00

ร้อยละการ
การจัดสรร
75.00
75.00
75.00
75.24
100.00
80.04

มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ขอรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2562) ดังนี้
ผลการดาเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่าย 340,414,828.50 บาท จากงบประมาณได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 5.25
(เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 51.00) โดยจาแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบรายจ่าย

ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

เบิกจ่าย

คงเหลื อ

ก. รายจ่ายประจา
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบเงิ นอุดหนุน
ข. รายจ่ายลงทุน
รวม

594,057,100.00
238,742,800.00
10,528,800.00
344,785,500.00
149,977,400.00
744,034,500.00

298,005,368.50
123,176,896.13
2,589,590.71
172,238,881.66
42,409,460.00
340,414,828.50

296,051,731.50
115,565,903.87
7,939,209.29
172,546,618.34
107,567,940.00
403,619,671.50

ร้อยละ
ร้อยละการ
เป้าหมาย
เบิกจ่าย
ทีก่ าหนด
50.16
51.59
24.60
49.96
28.28
45.75

57.00

29.00
51.00

- รายจ่าย…
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- รายจ่ายประจา ได้รับจัดสรร จานวน 594,057,100 บาท เบิกจ่าย 298,005,368.50 บาท
คิดเป็นร้อยละ 50.16 ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 6.84 (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 57)
- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จานวน 149,977,400 บาท เบิกจ่าย 42,409,460.00 คิดเป็นร้อย
ละ 28.28 ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 0.72 (เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 29.00)
แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ร้อยละ 45.75
ภาพรวม

รายจ่ายประจา

รายจ่ายลงทุน

340,414,828.50

744,034,500.00

ร้อยละ 50.16
298,005,368.50

594,057,100.00

ร้อยละ 28.28
42,409,460.00
149,977,400.00
เบิกจ่าย

ได้รับจัดสรร

โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้
ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 51 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย
สูงกว่าร้อยละ 51 มี 4 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 51 มี 6 หน่วยงาน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะ/หน่วยงาน

ร้อยละ
100.00
สานักคอมพิวเตอร์ฯ
100.00
สานักวิทยบริการ
59.02
คณะศิลปศาสตร์
55.20
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 51
50.00
คณะพยาบาลศาสตร์
49.74
สานักงานอธิการบดี
35.43
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
27.98
คณะวิทยาศาสตร์
10.60
คณะเกษตรศาสตร์
10.37
คณะเภสัชศาสตร์
รวม
45.75
รายจ่ายประจา เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า
ร้อยละ 57 มี 5 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 57 มี 5 หน่วยงาน ดังนี้
ที่...
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ที่

คณะ/หน่วยงาน

ร้อยละ

1

สานักคอมพิวเตอร์ฯ

100.00

2

สานักวิทยบริการ

100.00

3

คณะวิศวกรรมศาสตร์

71.06

4

คณะเกษตรศาสตร์

64.64

5

คณะศิลปศาสตร์

59.02

6

คณะเภสัชศาสตร์

53.02

7

คณะพยาบาลศาสตร์

50.00

8

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

49.78

9

สานักงานอธิการบดี

49.77

10

คณะวิทยาศาสตร์

47.86

รวม

50.16

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 57

หมายเหตุ
1. รายจ่ายประจา ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดาเนินงาน งบเงินอุดหนุน
2. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ประกอบด้วย งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา หมวด
ค่าจ้างชั่วคราว, งบดาเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และงบเงินอุดหนุน ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) สรุปผลการ
เบิกจ่ายไว้ที่สานักงานอธิการบดี

รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 29 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า
ร้อยละ 29 มี 3 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ากว่าร้อยละ 29 มี 3 หน่วยงาน ดังนี้
ที่

คณะ/หน่วยงาน

1

สานักงานอธิการบดี

49.10

2

คณะวิศวกรรมศาสตร์

43.37

3

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

33.89

4

คณะวิทยาศาสตร์

16.70

5

คณะเภสัชศาสตร์

3.61

6

คณะเกษตรศาสตร์

2.80

รวม

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 29

28.28

หมายเหตุ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ยต่ ากว่ า
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากสานักงาน
อธิการบดี จานวน 6,850,000 บาท 9,930,000 บาท และ 5,300,000 บาท ตามลาดับ ซึ่งสานักงบประมา ณ
อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ส่ งผลให้การเบิกจ่ายต่ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
จากการ…
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จากการตรวจสอบในระบบ GFMIS ณ ไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565) รายจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัย
ได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จานวน 118 รายการ ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จานวน 92
รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จานวน 26 รายการ (รวมรายการที่สานักงบประมาณอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง จานวน 10
รายการ ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565)
ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยคงเหลือรายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จานวน 12
รายการ (จาก 26 รายการ) วงเงิน 27,785,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้รับอนุมัติจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ยังไม่ลงนามในสัญญา 2 รายการ วงเงิน 5,705,000
บาท โดยมีสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
ที่

รายการ

1

ปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่พร้อมกรง
เลี้ยง ระบบทาความเย็นแบบเยื่อ
กระดาษ 1 รายการ (คณะ
เกษตรศาสตร์)
เตียงนอนผู้ป่วยปรับด้วยระบบ
ไฟฟ้า 50 เตียง (วิทยาลัยแพทย์
ฯ)

2

วงเงิน

รวม

ขั้นตอนทางพัสดุ

คาดว่าจะลง
นามในสัญญา
1,705,000 ด าเนิ น การจัด ซื้อ จั ด จ้ า ง มีผู้ ม าเสนอราคา จ านวน 2 ราย แต่ ไ ม่ ภายในเดื อ น
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ทั้ง 2 ราย ดังนั้น จึงยกเลิกการจัดซื้อจัด มิ.ย. 2565
จ้ า งและด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ครั้ ง ที่ 2 ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ประกาศประกวดราคา
4,000,000 ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ครั้งที่ 1 มีผู้อุทธรณ์ และมหาวิทยาลัย ภายในเดื อ น
ได้ส่ ง เรื่ องไปยัง กรมบัญชี กลาง และกรมบั ญชีก ลางให้ย กเลิ กการ พ.ค. 2565
จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากคาอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ต้อง
ยกเลิก กรมบัญชีกลางเห็นว่า เกณฑ์การพิจารณาผลการประกวด
ราคาไม่มีความชัดเจน โดยไม่ได้กาหนดเกณฑ์ให้คะแนนย่อยของแต่
ละเกณฑ์หลักไว้ อาจทาให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอ
ราคา จึงให้ยกเลิกการประกวดราคาและให้จัดทาเกณฑ์การพิจารณา
ให้ชัด เจน และให้ ดาเนิน การจัด ซื้อจัดจ้างใหม่ และมหาวิท ยาลัย
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน
5,705,000

กลุ่มที่ 2 เป็นรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปสานักงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสานัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 10 รายการ วงเงิน 22,080,000 บาท โดยมี
สถานะการดาเนินการ ดังนี้
ที่

รายการ

1

เครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอยชนิดหัวฉีดและแบบจานเหวี่ยง
1 เครื่อง (คณะเกษตรศาสตร์)
ชุดผลิตน้านมพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุงพร้อมดื่ม 1 ชุด
(คณะเกษตรศาสตร์)
ชุดทดลองทางด้านเอกซเรย์ 1 ชุด (คณะวิทยาศาสตร์)

2
3
4

6

เครื่องทดลองการตรวจสอบภาพซีทีด้วยอัลตร้าโซนิก 1
เครื่อง (คณะวิทยาศาสตร์)
เครื่องทดลองปรากฏการณ์นิวเคลียร์แมกเนติกเร
โซแนนซ์แบบพัลส์ 1 เครื่อง (คณะวิทยาศาสตร์)
ชุดทดลองทางด้านเลเซอร์ 1 ชุด (คณะวิทยาศาสตร์)

7

เครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์)

5

วงเงิน

ขั้นตอนทางพัสดุ

1,800,000 อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท าราคา
กลาง
3,500,000 อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ท าราคา
กลาง
1,500,000 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร่ า ง ป ร ะ ก า ศ
ประกวดราคา
1,450,000 อยู่ระหว่างการทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
1,300,000 อยู่ระหว่างการทารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
2,600,000 อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร่ า ง ป ร ะ ก า ศ
ประกวดราคา
2,000,000 อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR

คาดว่าจะลงนามในสัญญา
ภายในเดือนมิ.ย. 2565
ภายในเดือน มิ.ย. 2565
ภายในเดือน พ.ค. 2565
ภายในเดือนมิ.ย. 2565
ภายในเดือนมิ.ย. 2565
ภายในเดือนมิ.ย. 2565
ภายในเดือนมิ.ย. 2565
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ที่

รายการ

8

เครื่องสกัดและสังเคราะห์สารด้วยคลื่นไมโครเวฟระดับ
กึ่งอุตสาหกรรม 1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์)
9 เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสาคัญ พร้อมเก็บ
ข้อมูลด้วยภาพถ่ายบนแผ่นวิเคราะห์ TLC/HPTLC
(TLC/HPTLC Densitometer) 1 เครื่อง
(คณะเภสัชศาสตร์)
10 เครื่องเตรียมและแยกสารบนแผ่นวิเคราะห์ TLC/HPTLC
1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์)
รวม

วงเงิน

ขั้นตอนทางพัสดุ

คาดว่าจะลงนามในสัญญา

2,100,000 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน

ภายในเดือนพ.ค. 2565

3,873,400 อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาผลการ
ประกวดราคา

ภายในเดือนพ.ค. 2565

1,956,600 อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาผลการ
ประกวดราคา
22,080,000

ภายในเดือนพ.ค. 2565

ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถก่อหนี้ผูกพันในสัญญาครบทุกรายการภายในเดือนมิถุนายน 2565
อนึ่ง กองแผนงาน ได้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2564) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ โดยมอบมหาวิทยาลัยกากับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของคณะ/วิทยาลัย/สานัก ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่าย
ภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
จัดทาแผนการดาเนินงานที่จะทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด นั้น ในไตรมาสที่ 2 คณะ/วิทยาลัย/สานัก จัดทาแผนการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 46.66
ต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดร้อยละ 4.34 ซึ่งผลการดาเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อย
ละ 45.75 ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ร้อยละ 5.25 ดังรายงานผลการดาเนินงานข้างต้น ทั้งนี้ ในไตรมาสที่
3 และ 4 คณะ/วิทยาลัย/สานัก ได้จัดทาแผนการเบิกจ่าย ซึ่งเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนดแล้ว สามารถ
ดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รายจ่ายประจา รายจ่ายลงทุน ภาพรวม
แผนคณะ/หน่วยงาน
76.14
57.52 72.39
100.00
97.95 99.59
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
79.00
46.00 72.00
98.00
75.00 93.00
+สูง/-ต่า กว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด
-2.86
11.52 0.39
2.00
22.95 6.59
รายการ

สาหรับเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ จานวน 2 รายการ วงเงิน 533,000 บาท และกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
(อุทยานวิทยาศาสตร์)

รายการ
1. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง
2. เครื่องบด 1 เครื่อง

วงเงิน (บาท)
408,000
125,000

หมายเหตุ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ
อยู่ระหว่างส่งมอบของ

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณแผ่ น ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้ น ไตรมาสที่ 2
(31 มีนาคม 2565)
ที่ประชุม...
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบกองแผนงานนาข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณไปใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการบรรลุค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศประกอบ
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
2. มอบกองแผนงานประเมินความเสี่ยงจากการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานที่จะทาให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ในช่วงไตรมาสที่
3 และ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และมอบกองแผนงานดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๑.๑.๒ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ 2564
รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานสานัก
บริ ห ารทรั พย์ สิ น และสิ ทธิป ระโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๔ ให้ ผู้ อานวยการควบคุมดูแ ลและจัด การให้ มีก ารจัดทา
งบการเงินส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นที่ไม่
อาจดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิการบดี และข้อ 25 ให้ผู้สอบบัญชีทารายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาภายใน 90 สิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ และให้
ผู้อานวยการเสนอต่อสภามหาวิทยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ซึ่ ง ทางส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕64 โดยแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และรายงานต่อคณะกรรมการสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ทั้งนี้ สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ให้มี การจัดทารายงานการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อนา
ข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดดาเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายและนาข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงิ น ไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ และรายงานงบการเงิน ประจาปี พ.ศ. 2564 ดังกล่าว ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสานัก บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2565 โดยมีรายละเอียดผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2564 ดังต่อไปนี้
1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สินทรัพย์รวม
183,011,112.88 บาท
หนีส้ ินรวม
70,903,665.83 บาท
ส่วนทุนรวม
112,107,446.55 บาท
2. งบแสดง...
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2. งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
31,768,214.26 บาท
รายได้จากการรับบริจาค
841,000.00 บาท
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ
92,447.00 บาท
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดาเนินงาน
155,123.00 บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
1,491,877.95 บาท
รายได้อื่น
2,757,310.96 บาท
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
37,105,973.17 บาท
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
4,280,823.00 บาท
ค่าตอบแทน
1,068,210.00 บาท
ค่าใช้สอย
6,577,338.30 บาท
ค่าวัสดุ
54,026.22 บาท
ค่าสาธารณูปโภค
2,350,732.47 บาท
ค่าเสื่อมราคา
16,254,582.53 บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1,936,610.05 บาท
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
32,522,322.57 บาท
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
4,583,650.60 บาท
3. งบรายรับ – รายจ่าย (กระแสเงินสด) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
เงินสดรับ :
เงินสดรับจากรายได้จากการดาเนินงาน
34,673,603.67 บาท
รวมเงินสดรับ
34,673,603.67 บาท
เงินสดจ่าย :
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร
4,280,823.00 บาท
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
17,211,874.54 บาท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
8,419,053.10 บาท
ชาระหนี้สินมหาวิทยาลัย (ค่าหอพัก)
12,500,000.00 บาท
รวมเงินสดจ่าย
42,411,750.64 บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ)
(7,738,146.97) บาท
บวก เงินสดคงเหลือต้นงวด
50,655,923.00 บาท
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
42,917,776.03 บาท
เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด

1,251,824.37 บาท
41,665,951.66 บาท
42,917,776.03 บาท
4. รายงาน...
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4. รายงานการวิเคราะห์งบการเงินของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564
4.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 ส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม จ านวน
183,011,112.38 บาท ลดลง 15,306,032.52 บาท หรือร้อยละ – 7.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1)
สิ น ทรั พ ย์ ห มุ น เวี ย นจ านวน 53,707,248.22 บาท คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 29.35 ของสิ น ทรั พ ย์ ร วม ลดลง
5,930,441.35 บาท หรือร้อยละ – 9.94 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
จานวน 42,917,776.03 บาท วัสดุคงเหลือ 740,526.36 บาท รายได้ค้างรับ คือ ลูกหนี้นักศึกษาในระบบ REG
จานวน 9,533,858.50 เงินค้างรับ -มหาวิทยาลัย 515,087.33 บาท และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน
129,303,864.16 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.65 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 9,375,591.17 บาท หรือร้อยละ
– 6.76 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สุทธิ) จานวน 122,158,735.46 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 94.47 และครุภัณฑ์ (สุทธิ) จานวน 7,145,128.70 บาท หรือร้อยละ 5.53
หนี้สินและส่วนของทุน
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 ส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ มี ห นี้ สิ น รวมจ านวน
70,903,665.83 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหนี้สินและส่วนของทุน ลดลง 15,362,456.73 บาท หรือ
ร้อยละ – 17.81 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 15.38 ของหนี้สินรวม มาจาก รายได้รับล่ วงหน้า
ร้อยละ 28.43 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายร้อยละ 1.16 เจ้าหนี้เงินทดรองราชการ ร้อยละ 9.17 เงินประกันรอจ่ายคืนร้อยละ
61.24 เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 84.62 มาจากเจ้าหนี้ระยะยาว ม.อบ. เงินคืนมหาวิทยาลัยร้อยละ 100
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีส่วนของทุน ณ วันสิ้นงวด
เท่ากับ 112,107,446.55 บาท เพิ่มขึ้น 56,424.21 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับปีก่อน
4.2 การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงาน จานวน 4,583,650.60 บาท เพิ่มขึ้น 2,479,730.26 บาท หรือร้อยละ 117.86 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้จากการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากการดาเนินงาน
จานวน 37,105,973.17 บาท เพิ่มขึ้น 3,810,558.93 บาท หรือร้อยละ 11.44 เมื่อเทียบกับปีก่อนประกอบด้วย
(1) รายได้จากงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2564 สานักฯไม่ได้รับการจัดสรร เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ได้รับการ
จัดสรร จานวน 81,600.00 บาท (2) รายได้จากการดาเนินงาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจาก
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (ค่าเช่าอาคาร ค่าบารุงหอพักนักศึกษา และ ค่าบารุงการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัย) จานวน
4,352,634.30 บาท หรือร้อยละ 15.88 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากการรับบริจาค (เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา
และ เงินสนับสนุนการดาเนินงานของสานักฯ) จานวน 149,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.62 รายได้ที่ไม่ ได้เกิด
จากการดาเนินงาน(ค่าปรับและชดเชยค่าเสียหาย) เพิ่มขึ้น จานวน 151,723.00 บาท หรือร้อยละ 4,462.44
รายได้ค่าสาธารณูป โภค เพิ่มขึ้น 39,094.76 บาท คิด เป็นร้อยละ 2.69 รายได้จากการขายสิ นค้าและบริการ
ลดลง จานวน 261,506.27 คิดเป็นร้อยละ – 73.88 และรายได้อื่น ลดลง จานวน 539,286.86 บาท คิดเป็น
ร้อ ยละ – 16.36 เมื่ อเที ย บกั บ ปี ก่อ น (มาจากค่ าตอบแทนหรื อเงิน ปั นผลการจาหน่ า ยเครื่อ งแต่ งกายนั ก ศึก ษา
ค่าตอบแทนการจาหน่ายดอกไม้ ค่าตอบแทนการถ่ายภาพ ค่าตอบแทนการจาหน่ายชุดครุย และการรับโอนสินทรัพย์)
ค่าใช้จ่าย...
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ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานรวม
จานวน 32,522,322.57 บาท เพิ่มขึ้น จานวน 1,330,828.67 บาท หรือร้อยละ 4.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน
ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย คิดเป็นร้อยละ 49.98 (2) ค่าใช้สอย คิดเป็นร้อยละ
20.22 (3) ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 13.16 (4) ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 7.23 (5) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
(ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ครุภัณฑ์ต่ากว่ามูลค่า) คิดเป็นร้อยละ 5.95 (6) ค่าตอบแทน คิดเป็ นร้อยละ 3.28 (7) ค่าวัสดุ
คิดเป็นร้อยละ 0.17
4.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 4.93 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.59 แสดงว่าสานักฯ มีความคล่องตัวทาง
การเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และถือว่ามีสภาพคล่องปกติ
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 4.86 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.58 แสดงว่าสานัก ฯ
มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมีสินทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพิ่มขึ้น
ถือว่ามีสภาพคล่องปกติ
การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราการหมุ น เวี ย นของสิ น ทรัพย์ ถาวร (Fixed Assets Turnover) ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการใช้สินทรัพย์ถาวรก่อให้เกิดรายได้ 0.29 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.05
แสดงว่าสานัก ฯ ใช้สินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ดีปกติ
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 0.20 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.03แสดงว่า
สานัก ฯ ใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ดี
การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน
อัตราส่ ว นหนี้ สิ น รวมต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักบริห าร
ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 0.55 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.10 เท่า แสดงให้เห็นว่า
สานั ก ฯ มีความเสี่ย งในการก่อหนี้ ลดลงและส านัก ฯ ยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
อัตราส่วนยังต่ากว่า 2 เท่า
อัตราส่ ว นหนี้ สิ น ต่อสิ น ทรั พย์ รวม (Debt to Total Assets) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 0.39 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.05 เท่า แสดงให้
เห็นว่าสานัก ฯ มีภาระในการชาระคืนหนี้สินลดลง เนื่องจากมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินรวม
การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร
อัตรากาไรต่อรายได้ (Net Profit Margin) แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในการทากาไรหลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว อัตราส่วนนี้ยิ่ง
สูงยิ่งดี ถ้าต่าแสดงว่าสานัก ฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงหรือรายได้ต่า เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ร่วม โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราผลตอบแทนกาไร 12.35% เพิ่ม ขึ้นจากปีก่อน 6.03%
แสดงให้เห็นว่าสานัก ฯ มีผลตอบแทนกาไรต่อรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากการดาเนินงานมากกว่าเพิ่มมากกว่า
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานรวม
อัตรา...
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อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset : ROA) อัตราส่วนนี้จะแสดงประสิทธิภาพของฝ่าย
บริ ห ารในการใช้ สิ น ทรั พ ย์ ทั้ งหมดของส านั ก บริห ารทรั พย์สิ นและสิ ทธิ ประโยชน์ ก่อ ให้ เกิ ดกาไรมากน้อ ยเพีย งใด
อัตราส่วนยิ่งสูงแสดงว่าการใช้สินทรัพย์มีประสิทธิภาพสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ มี อั ต ราผลตอบแทนต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม 2.50% เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น 1.44% แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ส านั ก ฯ
มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปกาไรเพิ่มขึ้น
จึ งเสนอที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณา ให้ ความเห็ นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและ
รายงานการวิเ คราะห์ ง บการเงิน ส านั กบริ ห ารทรั พ ย์สิ น และสิ ท ธิ ประโยชน์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2564
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. มอบสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ดาเนินการจัดทาแผนระยะสั้นและระยะยาวในการ
หารายได้และรายจ่ายจากทรัพย์สินต่างๆ ที่สานักบริหารทรัพย์สิน ฯ กากับดูแล และเสนอโครงการใหม่ที่เป็นการนา
สินทรัพย์ที่มีอยู่มาบริหารจัดการ เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อต้นแบบให้กับนักศึกษาในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
2. มอบสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการวางแผนการ
ใช้ประโยชน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และการสร้างรายได้จากอาคารดังกล่ าว เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด
๓. มอบสานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดทารายงานงบกระแสเงินสดตามช่วงเวลา เช่น
รายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อการบริหารเงินสดรับและเงินสดจ่ายให้เหมาะสมกับสถานะการเงินในแต่ละช่วงเวลาใน
ปีงบประมาณ
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ มอบมหาวิ ท ยาลั ย และส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ
ประโยชน์ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร
๔.๑.๒ เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65
ข้อ 6 เมื่ออธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานครบ 1 ปี 6 เดือน และ 3 ปี นับแต่วันที่มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง หรือนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแล้วแต่
กรณี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้
ข้อ 18…
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ข้อ 18 เมื่อหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานครบกาหนดระยะเวลาตามความในข้อ 6 แล้ว ให้อธิการบดีเสนอ
สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหั ว หน้ า ส่ ว นงานในคราวประชุ ม
สภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน เรียกโดย
ย่อว่า “ค.ป.ส.” มีองค์ประกอบ ดังนี้
(1) อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า จานวนไม่เกินสองคน
(3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นเลขานุการ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ค.ป.ส. ให้อธิการบดีมอบหมายบุคลากรสังกัดสานักงานอธิการบดี
ตามจานวนที่เห็นสมควร เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยมีหัวหน้าส่วนงาน จานวน 1 คณะ ครบระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2565 คือ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 มีมติแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 และ ข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) อธิการบดี
๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
..........................................................................................
..........................................................................................
๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นเลขานุการ

จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65
มติที่ประชุม
อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ประธานคณะกรรมการ
อธิการบดี
๒) ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
เลขานุการ
๔.๒.๒ การแต่งตั้ง...
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๔.๒.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการใน
งบประมาณ พ.ศ. 2565
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ น าเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณา
สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ได้มีมติ
เห็ น ชอบให้ ค งกรอบอั ต ราก าลั ง คณะวิ ท ยาศาสตร์ ส าหรั บ การต่ อ เวลาราชการส าหรั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ยื่นความประสงค์
เพื่อขอพิจารณาต่อเวลาราชการให้ กับ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ราย รองศาสตราจารย์รตนกร วัฒนทวีกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นผู้มีที่คุณสมบัติ
อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการตามที่ ก.พ.อ. กาหนด ด้านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ คือ
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในคราว
ประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการขอพิจารณาต่อเวลา
ราชการของรองศาสตราจารย์รตนกร วัฒนทวีกุล และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการต่อเวลาราชการต่อไป
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งได้กาหนดตามข้อ 7
ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิก ารบดีเป็นรองประธาน และกรรมการอื่น
ตามจานวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร
(2) ให้คณะกรรมการตาม (1) พิจารณาคาขอต่อเวลาราชการ และเสนอแนะต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
ว่าจะสมควรอนุมัติต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่
(3) ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุ ดมศึกษาดาเนินการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการนั้นจะเกษียณอายุ
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่สุด
ประกอบกับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบัน อุด มศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้กาหนดตามข้อ ๙
ได้กาหนดว่า “ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการคณะ
หนึ่งประกอบด้วย
(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นประธานกรรมการ
(๒) อธิการบดี
เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวนสามคน
เป็นกรรมการ
(๔) รองอธิการบดี จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๑) ให้สภามหาวิทยาลัยเสนอชื่อ
กรรมการในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตามคาแนะนาของ
อธิการบดี
ให้อธิการบดี...
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ให้อธิการบดีแต่งตั้งเลขานุการและหรือผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการตามความเหมาะสม”
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาคาขอต่อเวลาราชการและ เสนอแนะต่อ
สภามหาวิทยาลัยว่าสมควรอนุมัติต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่”
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ตามองค์ประกอบข้างต้น สาหรับคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) อธิการบดีได้เสนอรายชื่อผู้ดารงตาแหน่ง
คณบดี และรองอธิการบดีเป็นคณะกรรมการ ดังนี้
(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจานวนสามคน
เป็นกรรมการ
๑) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๒) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๓) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(๔) รองอธิการบดี จานวนสองคน
เป็นกรรมการ
๑) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน เพื่อเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มติที่ประชุม
อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวนหนึ่งคน
เป็น ประธานกรรมการ และเห็น ชอบคณะกรรมการกลั่น กรองการต่อเวลาราชการของข้า ราชการพลเรื อนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังรายนามต่อไปนี้
๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
๖. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เป็นประธานกรรมการ
เป็นรองประธาน
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ

๔.๒.๓ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๑,๕๐๔ คน
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ นาเสนอที่ ป ระชุ มเพื่ อ พิ จ ารณา ด้ว ยงานทะเบี ย น
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญ ญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจาคณะสังกัดของผู้สาเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๑,๕๐๔ คน
จาแนกตามปีการศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้สาเร็จการศึกษา ดังนี้
๑. สาเร็จ…
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๑. สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
จานวน ๑๐ คน ดังนี้
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา จุลชีววิทยา
จานวน ๑ คน
๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๔ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
จานวน ๒ คน
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๑ คน
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จานวน ๑ คน
๑.๓ คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จานวน ๑ คน
๑.๔ คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวน ๑ คน
๑.๕ คณะนิติศาสตร์ จานวน ๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์
จานวน ๓ คน
๒. สาเร็จการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
จานวน ๑,๔๙๔ คน ดังนี้
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จานวน ๔๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา เคมี
จานวน ๕ คน
(๒) สาขาวิชา จุลชีววิทยา
จานวน ๑ คน
(๓) สาขาวิชา ชีววิทยา
จานวน ๒ คน
(๔) สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
จานวน ๓ คน
(๕) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน ๑๐ คน
(๖) สาขาวิชา ฟิสิกส์
จานวน ๑๗ คน
(๗) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ คน
(๘) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
จานวน ๓ คน
๒.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จานวน ๑๐๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่
จานวน ๒๕ คน
(๒) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน
จานวน ๑๘ คน
(๓) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์
จานวน ๒๓ คน
(๔) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร
จานวน ๒๔ คน
(๕) สาขาวิชา ประมง
จานวน ๑๑ คน
๒.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน ๘๑ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
จานวน ๑๓ คน
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
จานวน ๓๙ คน
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า
จานวน ๗ คน
(๔) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
จานวน ๖ คน
(๕) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๔ คน
(๖) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ
จานวน ๑๒ คน
๒.๔ คณะศิลปศาสตร์ จานวน ๓๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา ท่องเที่ยว
จานวน ๑ คน
(๒) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม
จานวน ๕ คน
(๓) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
จานวน ๑ คน
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(๔) สาขาวิชา ประวัติศาสตร์
จานวน ๓ คน
(๕) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร
จานวน ๔ คน
(๖) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
จานวน ๙ คน
(๗) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร
จานวน ๖ คน
(๘) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้าโขง
จานวน ๑ คน
วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว
(๙) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
จานวน ๒ คน
(๑๐) สาขาวิชา ภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา
จานวน ๑ คน
๒.๕ คณะเภสัชศาสตร์ จานวน ๑๐๕ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์
จานวน ๑๐๕ คน
๒.๖ คณะบริหารศาสตร์ จานวน ๖๕๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา – (บัญชีบัณฑิต)
จานวน ๒๒๗ คน
(๒) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร
จานวน ๑๑๗ คน
(๓) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม
จานวน ๗๙ คน
(๔) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ
จานวน ๗๒ คน
(๕) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จานวน ๑๘ คน
(๖) สาขาวิชา การตลาด
จานวน ๗ คน
(๗) สาขาวิชา การตลาด วิชาเอกการตลาด
จานวน ๑๐๐ คน
(๘) สาขาวิชา การตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก
จานวน ๓๑ คน
(๙) สาขาวิชา การบัญชี
จานวน ๓ คน
(๑๐) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
จานวน ๓ คน
๒.๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จานวน ๙๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์
จานวน ๒ คน
(๒) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
จานวน ๙๐ คน
(๓) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ คน
๒.๘ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน ๒ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน ๒ คน
๒.๙ คณะนิติศาสตร์ จานวน ๑๕๓ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์
จานวน ๑๕๓ คน
๒.๑๐ คณะรัฐศาสตร์ จานวน ๒๒๗ คน จาแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้
(๑) สาขาวิชา การปกครอง
จานวน ๙๕ คน
(๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น
จานวน ๗๔ คน
(๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ
จานวน ๕๗ คน
(๔) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น
จานวน ๑ คน
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๐ คน ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๔๙๔ คน รวมทั้ ง หมด
จานวน ๑,๕๐๔ คน
มติที่ประชุม

อนุมัติ
๔.๒.๔ ขออนุมัติ...
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๔.๒.๔ ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ขออนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๕)
รองอธิการบดี ฝ่ ายวิช าการ นาเสนอที่ ประชุมเพื่อพิ จารณา ด้ว ย งานทะเบีย น
นั ก ศึ ก ษาและประมวลผล กองบริ ก ารการศึ ก ษา ได้ ต รวจสอบเงื่ อ นไขการส าเร็ จ การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการสาเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจาคณะ
สังกัดของผู้สาเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จานวน ๑ คน
และประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเคมี จ านวน ๑ คน และหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา จานวน ๔ คน รวมจานวนทั้งหมด ๖ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๕/๒๕๖๕)
จึ ง เสนอที่ ป ระชุม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ป ริ ญ ญาแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ประจ าปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๓ และประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๔ ระดั บ ปริ ญ ญาโท รวมทั้ ง หมดจ านวน ๖ คน (ขออนุ มั ติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕)
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา
๔.๓.๑ การเปิดหลักสูตรใหม่ จานวน ๑ หลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุ มเพื่อพิจารณา คณะศิล ปศาสตร์
ขอเปิดหลักสูตรใหม่โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน ๑ หลักสูตร ระดับปริญญาโท ดังนี้
๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรระดับปริญญาโท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึก ษาธิ การเรื่ อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่ง ผลิ ตมหาบั ณ ฑิ ตให้ มี ความรู้ค วามสามารถในการบู ร ณาการความรู้ ท ฤษฎี ท าง
สังคมศาสตร์ และการพัฒ นา ทักษะการวิจั ย และบริบททางสั งคม ชุ มชน เพื่อการออกแบบ การพัฒ นา หรือสร้าง
เครื่องมือหรือนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม บัณฑิตมีความเป็นผู้นาที่มีเจตคติที่เป็นบวกต่อการพัฒนา มีความสามารถในการเรียนรู้จากการทางานและ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จานวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย ๑) แผน ก แบบ ก๑ จานวน ๓๖ หน่วยกิต หมวดวิทยานิพนธ์
จานวน ๓๖ หน่วยกิต ๒) แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต
(ประกอบด้วย กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน
๑๒ หน่วยกิต ๓) แผน ข ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชา
บังคับ จานวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดการค้นคว้าอิสระ
จานวน ๖ หน่วยกิต…
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จานวน ๖ หน่วยกิต จั ดการเรีย นการสอนเป็ นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน -เวลาราชการและ/หรือนอกวัน - เวลา
ราชการ คุณสมบั ติของผู้ เข้าศึกษาเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน ๑๘๗,๙๙๙.๙๒ บาท
ต่อปี เรีย กเก็บ ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน หรือคิดเป็น
๔๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจานวนนักศึกษาเข้าศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่าง
น้ อ ยปี ก ารศึ ก ษาละ ๑๓ คน อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ต รงและสั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน
จานวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้
ห ลั ก สู ต ร ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ษ า จ า ก ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ ด้ า น ภ า ษ า โ ด ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์ อันมัย อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ย เพื่อพิจารณา อนุมัติการเปิด หลักสูตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
- มอบคณบดี ค ณะศิ ล ปศาสตร์ ก าหนดแนวทางการรั บ นั ก ศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร
ให้สามารถรับนักศึกษาให้เป็นไปแผนการรับนักศึกษาที่กาหนดไว้ เพื่อให้มีรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและความยั่งยืนของหลักสูตรต่อไป
มติที่ประชุม
อนุมัติ และมอบคณบดีคณะศิลปศาสตร์ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป
๔.๓.๒ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตร ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ จานวน ๙ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาหลักสูตร เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่ อ ง เกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บัณ ฑิ ตศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีหลักสูตรที่ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาหลักสูตร จานวน ๙ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี จานวน ๔ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จานวน ๔ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จานวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัด
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย…
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สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑๓/ ๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๑ ครั้ง ได้แก่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจานวน ๘ รุ่น มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด
๒๓๒ คน และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๔ รุ่น จานวน ๑๑๒ คน
หลั ก สู ต รวิ ทยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์ หลั กสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็ นหลั ก สู ต ร
ปริญญาตรี ๔ ปี: ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์แก้ปัญหา
หรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม มีจิ ตใฝ่พัฒนา มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ เป็น
หลักสูตรเต็มเวลาให้ใช้เวลาศึกษา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาค
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน
๑๔ ภาคการศึกษาปกติ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน ๒๔ หน่วยกิต
กลุ่ มวิ ช าชีพ บั งคั บ จ านวน ๔๒ หน่ ว ยกิต กลุ่ มวิ ช าชีพ เลื อ ก ๒๔ หน่ว ยกิต และกลุ่ มวิ ช าฝึ กประสบการณ์วิ ช าชี พ
จานวน ๒ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนั กศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้
ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดับ ปริ ญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ประมาณ
การค่าใช้จ่ ายรวมในการผลิ ตบั ณฑิตหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์ ตลอดหลั กสู ตร เท่ากั บ
๑๒,๗๑๖,๗๖๕ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ ๒๖,๐๐๐
บาท/ปีการศึกษา หรือคิดเป็น ๑๓๐,๐๐๐ บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่าการเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมี
จานวนนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๔๐ คนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้อง
กั บ สาขาวิ ช าที่ เ ปิ ด สอน จ านวน ๕ คน ทั้ ง นี้ หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วได้ รั บ การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งทางภาษาจาก
คณะกรรมการตรวจภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลั กสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ช่างทอง และ
ดร.ทศพร จูฉิม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๑.๒) หลักสู ต รบริ ห ารธุ ร กิจ บัณ ฑิ ต สาขาวิช านวั ตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริ ก าร หลัก สูต ร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรม
และการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร โดยปรับ
เนื้อหารายวิชาให้ มีความทันสมัยและสอดคล้ องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ และสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๕
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๓ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต…
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บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จานวน ๒๒ รุ่น มีจานวนนักศึกษาใน
หลักสูตรรวมทั้งหมด ๑,๖๔๕ คน และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ในหลักสูตรแล้ว ๑๙ รุ่น จานวน ๑,๓๐๔ คน
หลักสูตรบริหารธุรกิตบัณ ฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี: ปริญญาตรีวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘โดยมุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น
ผู้ประกอบการและ
ผู้ให้บริการในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พักและธุรกิจบริการได้อย่างมืออาชีพ สามารถประยุกต์ใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก ตลอดจนธุรกิจบริการประเภทอื่นได้อย่างเหมาะสม มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและสามารถบริ หารธุรกิจใน
ภาวะวิกฤตได้ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้
ศึกษาได้ ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่
น้อยกว่า ๑๓๙ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นหมวดวิช าศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๑๐๓ หน่วยกิต
(กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน ๓๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๓๑
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต (แบ่งเป็นกลุ่มนวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ ไม่
น้อ ยกว่ า ๑๕ หน่ ว ยกิ ต และกลุ่ ม วิ ช าภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ งานอาชี พ ไม่น้ อ ยกว่ า ๑๕ หน่ ว ยกิ ต ) กลุ่ ม วิ ช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา จานวน ๙ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาคจัดการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ และหรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับ
นักศึกษา ปีละ ๑๐๐ คน ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวนเฉลี่ย ๒๐,๘๒๓ บาทต่อปีคิดเป็น
จานวนเงิน ๘๓,๒๙๓ บาทต่อคน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๗,๕๐๐ บาทต่อ
คน คิดเป็น ๓๕,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้
หลั ก สู ตรดังกล่ าวได้รั บ การตรวจสอบความถู กต้อ งทางภาษาจากผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่มีค วามเชี่ ยวชาญด้ านภาษา คื อ
Mr.Henry Fonji Achaleke สังกัด สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์
๑.๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่ อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
คณะศิล ปศาสตร์ เสนอขอปรั บ ปรุงหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าภาษาไทยและการสื่ อสาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบั ณฑิตที่มีความรู้และทักษะความสามารถในศาสตร์ด้านภาษาไทยและ
สามารถบู ร ณาการ สหวิ ท ยาการที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ส ร้ า งสั ม มาชี พ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเอง สั ง คมและ
ประเทศชาติ สามารถปรับ ตัวและปรับ ใช้ศาสตร์ภ าษาไทยในพลวัตของสถานการณ์และแพลตฟอร์มการสื่ อสารที่
เปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างรู้เท่าทั นโดยใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือ
หลัก เพื่อมุ่งความสาเร็จในงาน อีกทั้งรู้รากเหง้าทางภาษาและวัฒนธรรมไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก และ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกอันดีงามและถูกต้องต่อสังคม เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา
ให้ศึกษา…
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ให้ศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า ๑๓๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๖
หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๕๑ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึ กษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน -เวลา
ราชการ และ/หรื อ นอกวั น - เวลาราชการ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาเป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๖๐ คน/ปี หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี
เป็นเงิน ๓๒,๓๔๒ บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึก ษาละ จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท
ต่อคน หรือคิดเป็น ๒๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจานวนนักศึกษาเข้าศึกษา
ตลอดหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๔๘ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน จานวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน ๑๖ ตัว
บ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา โดยนายสุรศักดิ์
วิฑูรย์ อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว
๑.๔) หลักสู ต รศิลปกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าดิจิทัลอาร์ ตและการออกแบบ หลัก สูตรปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิ ล ปประยุ ก ต์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ เสนอขอปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิร ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หลักสูตร
เปิ ดการเรี ย นการสอนครั้ งแรกตามมติส ภามหาวิทยาลั ย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๔๖ และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๗
ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษา
ในหลักสูตรแล้วจานวน ๑๗ รุ่น มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๕๗๙ คน และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว ๑๓ รุ่น จานวน ๔๕๑ คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบ 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
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
ด้านนวัตกรรมการออกแบบที่บูรณาการร่วมกันระหว่างทัก ษะฝีมือและการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ มี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลอาร์ตและการออกแบบที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ทักษะในการใช้ความรู้ทางวิชาการและทักษะวิชาชีพร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
บนรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นลุ่มน้าโขงเพื่อยกระดับวิถีชีวิตชุมชน เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
๖ ภาคการศึกษาปกติ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้ อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๕ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน ๒๔ หน่วยกิต
กลุ่มวิชาชีพ...
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กลุ่มวิชาชีพบังคับ จานวน ๒๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาศิลปนิพนธ์ จานวน
๑๗ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค
จัดการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ และ/หรือนอกวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อ ง เกณฑ์ม าตรฐานหลั ก สู ตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๖๕ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อ
หัวในการผลิตบัณฑิต จานวน ๑๘,๙๒๒ บาท ต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษา
ละ ๒๓,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๔๖,๐๐๐ บาท ต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผ ลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ
อาจารย์สุกนต์ธี คาตานิตย์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๒) หลักสูตรระดับปริญญาโท
๒.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอปรับ ปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ (ชื่อสาขาวิชาเดิม วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๕ และสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปรับปรุง
หลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ ๑) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๓) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจานวน ๑๔ รุ่น มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๔๒ คน
และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๑ รุ่น จานวน ๒๗ คน
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ทางด้านชีววิทยาและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของตนเอง
ด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ไขปัญหาด้านชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และเสริมความเข้มแข็ง
ทางวิทยาศาสตร์ของภูมิภาคและประเทศชาติอย่างยั่งยืน มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เริ่มใช้ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผน ก แบบ ก๑ จานวน
๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต
ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๑๓ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก
ไม่ น้ อ ยกว่ า ๙ หน่ ว ยกิต ) และหมวดวิ ท ยานิ พ นธ์ จานวน ๑๔ หน่ ว ยกิ ต และแผน ข ไม่น้ อ ยกว่า ๓๖ หน่ ว ยกิ ต
ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๑๓ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน่วยกิต) และหมวดการค้นคว้าอิสระ จานวน ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี ระบบการจัด การศึกษาใช้
ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี หลักสูตร
วิทยาศาสตร…
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วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์มีรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร
เท่ากับ ๑๑,๕๗๕,๖๒๕ บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร เท่ากับ ๑๐,๒๕๒,๘๓๕
บาท และกรณีที่ไม่นาเงินเดือนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาคิดจะเท่ากับ ๓,๒๓๒,๒๘๐ บาท ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อ
การผลิ ตมหาบัณฑิต ๑ คน ตลอดหลั กสู ตร เท่ากับ ๒๐๕,๐๕๖.๗๐ บาท หากคานวณเงินตามยอดค่าธรรมเนียม
การศึกษาเรียกเก็บ ๒๕,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา หรือ ๕๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรมีความคุ้มทุนเมื่อมี
จานวนนักศึกษาเข้าศึกษาอย่ างน้ อยปี การศึกษาละ ๔ คน มีตัว บ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากคณะกรรมการตรวจ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ และ รองศาสตราจารย์
ปาริชาติ พุ่มขจร สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.๒) หลั กสู ต รวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิก ส์ วัส ดุแ ละชี วการแพทย์ หลัก สูต รปรั บปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิ ท ยาศาสตร์ เสนอการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ วั ส ดุ แ ละ
ชีวการแพทย์ (ชื่อเดิม สาขาวิชาฟิสิกส์) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลา
ของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
สานักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูต ร เมื่อวันที่
๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว
๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จานวน
๑๗ รุ่น รวมจานวน ๗๗ คน และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๔ รุ่น รวมจานวน ๕๒ คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีว การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุด มุ่งผลิตมหาบั ณฑิตที่มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุมีผลตามหลั กวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางด้านฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่ อเนื่อง เสริมสร้างศักยภาพของตนเองและ
สังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็น
หลั กสู ตรแบบปกติ ดาเนิ น การเรี ย นการสอนในวัน -เวลาราชการ และ/หรือนอกวันเวลาราชการ ใช้ระยะเวลาใน
การศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
๒๔ หน่ ว ยกิต (กลุ่ ม วิช าบั งคั บ จ านวน ๑๒ หน่ว ยกิต และกลุ่ มวิ ช าเลื อก ไม่น้อ ยกว่ า ๑๒ หน่ว ยกิต ) และหมวด
วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี ประมาณ
การค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อการผลิตมหาบัณฑิต ๑ คน ตลอดหลักสูตร เท่ากับ ๑๑๓,๒๓๕ บาท หากคานวณเงินตามยอด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ ๒๕,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน หรือ ๕๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรมีความคุ้ม
ทุนเมื่อมีจานวนนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๓ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและ
สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากคณะกรรมการตรวจภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย...
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มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี คื อ นางสาวอ้ อ ฤทั ย ใจบุ ญ และนางสาวกาญจนา องคศิ ล ป์ สั ง กั ด ภาควิ ช าฟิ สิ ก ส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.๓ ) ก ารป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ตรบ ริ ห า รธุ ร กิ จ มหา บั ณ ฑิ ต ห ลั ก สู ตรป รั บ ป รุ ง พ.ศ . ๒ ๕๖ ๕
สังกัด คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
การปรั บ ปรุ ง ครั้ ง นี้ เ ป็ น การปรั บ ปรุ ง ตามรอบระยะเวลาการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร โดยปรั บ เนื้ อ หารายวิ ช าให้ มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ตามมติสภามหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ และส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑เปิดรับนักศึกษารุ่น
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๑ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๕๓ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๕๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จานวน
๑๔ รุ่น มีจานวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๒๑๓ คน และมีบัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษา ในหลักสูตรแล้ว ๑๒ รุ่น
จานวน ๑๕๕ คน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญา
โท พัฒนาหลักสู ตรและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามการปรับปรุง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทาง
วิชาการด้านบริหารธุรกิจ ทักษะการวิจัย และเป็นผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจสมัยใหม่
สร้างสรรค์นวัตกรรม นาความรู้มาช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ
ในภาคอีสานของประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึ กษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา
ปริญญาโท ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร แผน ก แบบ ก๑ จานวน
๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต และแผน ข ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวด
วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก๒ จานวน ๑๖ หน่วยกิต แผน ข จานวน ๑๖ หน่วยกิต) กลุ่มวิชาชีพเลือก
(แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และแผน ข ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) หมวดวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก ๑
จานวน ๓๖ หน่วยกิต และ แผน ก แบบ ก๒ จานวน ๑๒ หน่วยกิต หมวดการค้นคว้าอิสระ แผน ข จานวน ๖ หน่วยกิต
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสาร
ภาษาไทยไดดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และ หรือนอกวัน -เวลา
ราชการ คุณสมบัติ ของผู้เข้าศึกษาเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีละ ๓๐ คน (แบ่งเป็น แผน ก แบบ ก๑ ปีละ ๒ คน แผน ก แบบ ก๒ ปีละ ๓ คน และ
แผน ข ปีละ ๒๕ คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จานวนเฉลี่ย ๒๓,๓๗๗ บาทต่อปี เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนีย มการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๘,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๕๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จานวน ๓ คน มีตัว บ่งชี้ผ ลการ
ดาเนิน งานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ ทั้ งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบความ
ถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมทัศน์ ทัศวา สังกัด สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์
๒.๔) หลักสูตร...

31
๒.๔) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว การบริการและ
วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับ ปรุงหลั กสู ตรศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช านวัตกรรมการจัดการ
การท่องเที่ย ว การบริ การและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ หลั กสู ตรระดับปริญญาโท
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้
ในศาสตร์ทางด้านการสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยว การบริการและวัฒนธรรมไทยร่วม
สมัย การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่สามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การบริการและวัฒนธรรมของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพของตนเองได้ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๒ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบ ด้วย ๑) แผน ก แบบ ก๒ จานวน ๓๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะไม่
น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต)
หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๑๒ หน่วยกิต ๒) แผน ข ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วย
กิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๑๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต) หมวดการ ค้นคว้า
อิสระ จานวน หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลา ราชการ
และ/หรื อนอกวัน - เวลาราชการ คุณสมบั ติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า ด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ จานวนรับนักศึกษา ๘ คน/ปี หลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็น
เงิน ๒๕,๓๕๐ บาทต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อคน หรือ
คิดเป็น ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจานวนนักศึกษาเข้า ศึกษาตลอด
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑๐ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับ สาขาวิชาที่เปิด
สอน จานวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ จานวน ๑๖ ตัว
บ่งชี้ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา โดย นายสุกนต์ธี
คาตานิตย์ อาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว
๓) หลักสูตรระดับปริญญาเอก
๓.๑) หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ วั ส ดุ แ ละชี ว การแพทย์ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์
(เดิมสาขาวิช าฟิสิกส์ ) หลั กสูตรปรับ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสู ตร
หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาใน
หลักสูตรแล้ว จานวน ๑๖ รุ่น รวมจานวน ๔๗ คน และมีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๑ รุ่น รวมจานวน
๒๖ คน
หลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘…
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พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาการด้านฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ระดับสูง
สามารถทาการวิจัยด้านฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ที่ซับซ้อน สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม สามารถนาความรู้
ทางฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์มาพัฒนา ปรับปรุง ดัดแปลง เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต สร้างผลงานวิจัยที่ได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้าง
ศักยภาพของตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา
๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรแบบปกติ ดาเนินการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และหรือนอกวันเวลาราชการ ใช้
ระยะเวลาในการศึกษา แบบ ๑.๑ เป็นหลักสูตร ๓ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร จานวน ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๔๘ หน่วยกิต แบบ ๒.๑ เป็นหลักสูตร ๓ ปี
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชา
เฉพาะ จานวน ๑๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ จานวน ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) และ
หมวดวิชานิพนธ์ จานวน ๓๖ หน่วยกิต และแบบ ๒.๒ เป็นหลักสูตร ๔ ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จานวน
หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ จานวน ๒๔ หน่วยกิต (กลุ่มวิชา
บังคับ จานวน ๑๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือกไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และหมวดวิทยานิพนธ์ จานวน ๔๘ หน่วยกิต)
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ และ/หรือนอกวัน -เวลา
ราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวนรั บ นักศึกษา ๕ คน/ปี (แบบ ๑.๑ จ านวน ๑ คน แบบ ๒.๑ จานวน ๓ คน และแบบ ๒.๒ จานวน ๑ คน)
ประมาณการค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อการผลิตดุษฎีบัณฑิต ๑ คน ตลอดหลักสูตร เท่ากับ ๑๗๘,๙๘๒ บาท หากคานวณเงิน
ตามยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ ๓๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน หรือ ๖๐,๐๐๐ บาท/ปีการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรมี
ความคุ้มทุนเมื่อมีจานวนนักศึกษาเข้าศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๓ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ตรงและสอดคล้ องกับ สาขาวิช าที่เปิ ดสอน จ านวน ๓ คน มีตัว บ่งชี้ผ ลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากคณะกรรมการตรวจ
ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษใน มคอ.๒ รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
สั งกั ดคณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี คื อ นางสาวอ้อฤทัย ใจบุญ และนางสาวกาญจนา องคศิ ล ป์
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจ ารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
หลักสูตร จานวน ๙ หลักสูตร ได้แก่
๑) หลั ก สู ตรวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ หลั กสู ต รปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สั งกั ด
คณะวิทยาศาสตร์
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะบริหารศาสตร์
๓) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๔) หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าดิ จิ ทั ล เพื่ อ การออกแบบ หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๖) หลักสูตร…
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๖) หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าฟิสิ ก ส์ วั ส ดุแ ละชี ว การแพทย์ หลั ก สู ตรปรับ ปรุ ง
พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
๗) การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะบริหาร
ศาสตร์
๘) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว การบริการและ
วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะศิลปศาสตร์
๙) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์วัสดุและชีวการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
เพื่อจะได้นาเสนอสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๓ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
จานวน 4 หลักสูตร สังกัด คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิช าการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะศิลปศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ตามระบบ ISCED 2013 ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับที่

หลักสูตร

คณะศิลปศาสตร์
1 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560
2 หลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565

วันที่สภา
อนุมัติ

วันที่ สป.อว.
(สกอ. เดิม)
รับทราบ

24
มิถุนายน
2560

3
กรกฎาคม
2561

26 อยู่ระหว่างอาจารย์
กุมภาพันธ์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2565
จัดทา มคอ.2
ฉบับสมบูรณ์

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

เนื่องจากนายกฤษกร ไสยกิจ
พ.ศ. 2558
ลาศึกษาต่อ จึงปรับเป็น
นางสาวจีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์
แทน
เนื่องจากนายกฤษกร ไสยกิจ
พ.ศ. 2558
ลาศึกษาต่อ จึงปรับเป็น
นางสาวจีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์
แทน

34
ลาดับที่

หลักสูตร

วันที่สภา
อนุมัติ

วันที่ สป.อว.
(สกอ. เดิม)
รับทราบ

คณะรัฐศาสตร์
3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 27
สาขาวิชาการปกครอง
มีนาคม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564
2564

คณะเภสัชศาสตร์
4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564

27
มีนาคม
2564

เหตุผลการปรับปรุง

ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

3 กันยายน
2564
(ผ่านระบบ
CHECO)

ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2558
หลักสูตรฯ จานวน 1 คน คือ
นางสาวเพียงกมล มานะรัตน์
เนื่องจากผลงานทางวิชาการไม่
เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 จึงปรับเป็น
นายธนเชษฐ วิสัยจร แทน

1 สิงหาคม
2564
(ผ่านระบบ
CHECO)

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุภารัตน์ จันทร์เหลือง ถึงแก่
กรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2564 ส่งผลให้สิ้นสภาพบุคคล
ตามกฎหมาย

พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอื่นในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏ
ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัตกิ ารปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน สั ง กั ด คณะศิ ล ปศาสตร์ คณะรั ฐ ศาสตร์ และคณะเภสั ช ศาสตร์
จานวน 4 หลักสูตร ลาดับต่อไปจะเสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สป.อว.) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๔ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: ปรับจานวน
ชั่วโมงของรายวิชา 1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming) สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: ปรับจานวนชั่วโมงของรายวิชา 1309 102 การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) จากเดิม 3(2-3-4) เป็น 3(3-0-6) เนื่องจากรายวิชา 1309
102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นรายวิชาพื้นฐานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ของ 5 สาขาวิชา
ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิช าวิศวกรรมอุตสาหการ
และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยเนื้อหารายวิชามุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิด หลักการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรม และการ
คานวณ…
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คานวณเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน โดยใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่าย ทาให้นักศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ต่อ
ยอดด้วยทักษะปฏิบัติของแต่ ล ะสาขาวิชา ตามเนื้อหาในหลักสูตรของตนเองเมื่ออยู่ในชั้นปีที่สูงขึ้น เช่น สาขาวิช า
วิศวกรรมไฟฟ้า มีทักษะปฏิบั ติเขียนโปรแกรมในรายวิช า 1306 211 งานปฏิบัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิช า
วิศวกรรมเคมี มีทักษะปฏิบัติเขียนโปรแกรมในรายวิชา 1304 312 ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มีทักษะปฏิบัติเขียนโปรแกรมในรายวิชา 1302 306 การประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีทักษะปฏิบัติเขียนโปรแกรมในรายวิชา
1301 315 วิธีการคานวณเชิงตัวเลข โดยปรับปรุ งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
จานวน 5 หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตร: ปรับจานวนชั่วโมงของรายวิชา 1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดับต่อไปจะได้นาเสนอสภาวิศวกรพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร และเสนอ
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ผ่านระบบ CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม

อนุมัติ

๔.๓.๕ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดคณะนิติศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา คณะนิติศาสตร์ เสนอ
ขอปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให้มีความ
รับผิดชอบหลัก () ครบทั้ง ๕ ด้าน จานวน ๒ วิชา ดังนี้
๑) ๒๑๔๑ ๑๐๓ ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
ปรับเพิ่มข้อ ๒.๑ มีความรู้และสามารถเชื่อมโยงนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้
๒) ๒๑๔๑ ๔๐๒ หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย
ปรับเพิ่มข้อ ๒.๒ สามารถนาความรู้ความเข้าใจใทฤษฎี หลักการ แนวคิด บทบัญญัติของกฎหมายไปปรับ
ใช้กับปัญหา ข้อเท็จจริง หรือค้นคว้าในระดับสูงขึ้น หรือวิจัยอย่างมีนิติทัศนะควบคู่กับคุ ณธรรม และสามารถบูรณาการ
เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา อนุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร กรณี ไ ม่ ก ระทบ
โครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพ ธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ลาดับต่อไปจะได้แจ้ง
สานักงาน...
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สานั กงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการให้ ความเห็นชอบในระบบ
CHECO ต่อไป
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ ๖ วาระพิเศษ (ลับ)
๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
๖.๒ ผลการพิจ ารณาผลงานทางวิชาการ และจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ
และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
๖.๓ รายงานผลการดาเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และ
พิจารณาเห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (ลับ)
การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ กาหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๖๕

เลิกประชุม...
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เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

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

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

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

