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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๑/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

๑๔. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๗. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพราช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 
               ผู้ไม่มา... 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๓. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๒ คน และประชุมทีม่หาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๘ คน ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้ งที่ประชุ ม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๒ คน  ดังนี้ 
 

 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  
 ๒. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     

                

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม 
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

      
                 ๑.๑.๓  หนังสือ... 
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    ๑.๑.๓  หนังสือจากศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ บ. ๑๑๒/๒๕๖๔  
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่คดีหมายเลขด าที่  บ.๑๑๒/๒๕๖๔                    

ศาลปกครองกลาง วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวพรพิพัฒน์ จูฑา หรือแก้วกล้า ผู้ฟ้องคดี ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี                
โดยผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คืนเงินค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เบิกมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินของทางราชการ ที่จ่ายไม่ครบ ๑.๗ เท่าของ
เงินเดือนอัตราข้าราชการแรกบรรจุคืน ให้นางสาวพรพิพัฒน์ จูฑา โดยมีข้อความตามส าเนาค าฟ้องและส าเนา
พยานหลักฐาน ซึ่งได้ส่งมาให้ทราบพร้อมกับค าสั่งแล้ว 

ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย จึงได้มอบให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่งการให้ส านักงาน
กฎหมายและนิติการของมหาวิทยาลัย  ด าเนินการจัดท าค าให้การแก้ค าฟ้องพร้อมด้วยพยานหลักฐาน ๑ ชุด และจัดส่ง
ส าเนาค าให้การและส าเนาพยานหลักฐานอีก ๑ ชุด รวม ๒ ชุด ยื่นต่อศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๔ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมงาน
กิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗ รอบ                        
พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 1๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยได้กล่าว
ขอขอบคุณ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกๆ ท่าน ที่ได้ด าเนินการจัดงานในครั้งนี้ให้ประสบผลส าเร็จไปได้
ด้วยดี  และในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ และนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้มีโอกาสนั่งรถไฟฟ้าเพ่ือใช้ขับเคลื่อนภายในมหาวิทยาลัย  และเยี่ยมชมตาม
สถานที่ต่างๆ รวมทั้งได้ไปดูบริเวณพ้ืนที่หนองอีเจม ซึ่งเป็นบริเวณที่จะด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating)  โดยเป็นมุมปลายของหนองน้ าที่จะระบายออกสู่แหล่งภายนอกของ
มหาวิทยาลัย และหากมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฯ บริเวณดังกล่าว ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมของบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ดังนั้น  จึงอยากให้ทางมหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการในเรื่องสัญญาต่างๆ ทั้งนี้มอบให้นายโกเมท               
ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ช่วยพิจารณาเรื่องการตรวจร่างสัญญาดังกล่าว เพ่ือให้การจัดท าสัญญาฯ ระหว่าง    
มหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าวที่จะมีความเป็นธรรม
และก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป   

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 

             ๑.๑.๕  ประธาน... 
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๑.๑.๕  ประธานสภาอาจารย์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ในสถาบันอุดมศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง 

              ประธานสภาอาจารย์แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา     
และผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แต่งตั้งผู้แทน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๓0 มีนาคม 
๒๕๖๔ นั้น เนื่องจากนายสัมพันธ์ เย็นส าราญ ได้เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงท าให้กรรมการ 
ก.พ.อ. ที่แต่งตั้งจากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยเดิมว่างลง 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคล
เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ ก.พ.อ. จากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการ  สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม เป็นกรรมการ ก.พ.อ. ในการนี้ จึงแต่งตั้งนายจิรศักดิ์ บางท่าไม้  ผู้แทนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกรรมการ ก.พ.อ. แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามมาตรา ๑๑ (๔)                      
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๖๗ (๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

๑.๑.๖  ประธานสภาอาจารย์ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์      
          มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

               ประธานสภาอาจารย์แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบที่ประชุมประธาน                  
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 โดยประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. ชุดที่ 43 จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การต าเนินงานของ ปอมท. ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการ
ประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 
12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้                         
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการเลือกตั้งประธาน ปอมท. และรองประธาน ปอมท. ชุดที่ 44  จึงแต่งตั้ง
ประธาน ปอมท. คือ นายจิรศักดิ์ บางท าไม้  เป็นประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ทั้งนี้ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
                ๑.๒  เรื่องแจ้ง... 
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 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ                

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔   

            

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องการประชาสัมพันธ์และสื่อสารข้อมูลของผู้ที่

ได้รับรางวัลต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้ทราบกัน
อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้น าเอาพระราโชวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีความส าคัญ
ตอนหนึ่งว่า “การสื่อสารมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของคนเรา ท าให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
สะดวกและรวดเร็วจนดูเสมือนว่าโลกของเราแคบลง รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สามารถท าให้ส่งผล
ดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ การแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น และควรใช้การสื่อสารด้วยความประสงค์ดี ใช้
ในทางสร้างสรรค์ ในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ แก่ตน แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ” มอบมหาวิทยาลัยน าไป
ประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน  เพ่ือให้ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น าไปใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการประสานกับทางผู้บริหารของจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง โครงการความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับทางจังหวัดอุบลราชธานี  เพ่ือเป็นการร่วมมือกันท างานในการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเรื่องการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน และ
ท้องถิ่น รวมทั้งเป็นการหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

  
           ระเบียบวาระท่ี  ๒...    
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๔ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข  
     

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
            -   
     

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

 - 
 

  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

       ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔) 

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔) จ าแนกตามระดับและสังกัด ดังนี้ 
 

  ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
  (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

     -  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๒ คน 
  ๑.๒ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
  (๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

     -  สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิก จ านวน ๑ คน 
 

 ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
  (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

     -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๑ คน 
 
 

               จึงเสนอ… 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๔ คน          
(ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔) 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ                                                
สภามหาวิทยาลัย ระบุครั้งที่ ๙/๒๕๕๔  วันที่สภาอนุมัติ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และส านักงานคณะกรรมการ                                              
การอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น               
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ๕ รุ่น จ านวน ๑๘๑ คน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี  
๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีจุดเน้น มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านชีววิทยา สามารถคิดวิเคราะห์และร่วมสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตระหนักถึงความส าคัญและสามารถ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น สามารถบูรณาการความรู้ด้านชีววิทยาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่
ก าหนด เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปี
การศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๒                 
หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๖ หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๒๙ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๖๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จ านวน ๖ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วย
กิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน
การสอนใช้ระบบทวิภาค ๑ ปี แบ่งเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ              
๑๕ สัปดาห์  จัดการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในวัน-เวลาราชการและหรือนอกวัน – 
เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตร (กรณีที่ไม่น าเงินเดือนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) เท่ากับ ๒๖,๐๐๐ บาท หากค านวณเงินตามยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ 
๑๓,๐๐๐ บาท/ภาคการศึกษา จ านวนนักศึกษาทั้งหลักสูตรที่คุ้มทุน คือ ๒๐๐ คน ซึ่งคิดเป็นจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยต่อ
ชั้นปี เท่ากับ ๕๐ คน  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน 
มีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการ
ตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ๑) ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์   

             รัตนชัยกุลโสภณ... 
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รัตนชัยกุลโสภณ และ ๒) รองศาสตราจารย์ปาริชาติ  พุ่มขจร  สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  และที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ 
เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ควรมีการประเมินความต้องการ 

ของนักศึกษา และศักยภาพของคนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยด้วย และความคาดหวังว่าเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้วมีงานท า  รวมทั้งเรื่องของระยะเวลาการศึกษาแบบต่อเนื่อง  และการศึกษาแบบเว้นระยะเวลา  มหาวิทยาลัยควร
น าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ด้วย 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

 ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง           
พ.ศ. ๒๕๖๕ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๘ รุ่น มีจ านวนนักศึกษา
ในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๓๙๙ คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๖ รุ่น จ านวน ๒๐๒ คน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้น มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทัล มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เริ่มใช้ใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรภาคปกติ ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศกึษา 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ใน แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน  

๓๖ หน่วยกิต… 
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๓๖ หน่วยกิต แผน ก แบบ ก๒ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) และหมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน ๑๒ หน่วย
กิต และ แผน ข ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาบังคับ 
จ านวน ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) และหมวดการค้นคว้าอิสระ จ านวน ๖ หน่วยกิต 
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน -เวลาราชการ และ/หรือนอกวัน-เวลา
ราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวนรับนักศึกษา ๑๐ คน/ปี แผน ก แบบ ก๑ จ านวน ๑ คน แผน ก แบบ ก๒ จ านวน ๕ คน แผน ข จ านวน ๔ คน 
ประมาณการจากรายรับ-รายจ่ายในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ค านวณในระยะเวลา ๕ ปี ตามแผนการรับเข้าศึกษา จ านวนปีการศึกษาละ ๑๐ คน 
ประมาณการจากรายรับ-รายจ่ายในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ค านวณในระยะเวลา ๕ ปี ตามแผนการรับเข้าศึกษา จ านวนปีการศึกษาละ ๑๐ คน 
พบว่า รายรับรวมเท่ากับ ๑๕,๘๖๙,๗๓๘ บาท และรายจ่ายรวมเท่ากับ ๑๓,๙๘๒,๗๓๘ บาท ซึ่งคิดจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๕๐,๐๐๐ บาทต่อปีการศึกษา หรือ 
๑๐๐,๐๐๐ บาทตลอดหลักสูตร เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายรับ-รายจ่ายแล้ว พบว่า ใน ๕ ปี หากรับเข้าได้ตามแผน 
หลักสูตรจะมีก าไรเท่ากับ ๑๕,๘๖๙,๗๓๘ - ๑๓,๙๘๒,๗๓๘ = ๑,๘๘๗,๐๐๐ บาท หลักสูตรนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวน
นักศึกษาเข้าศึกษาโดยเฉลี่ยอย่างน้อย ปีการศึกษาละ ๖ คนขึ้นไป ซึ่งพิจารณาจากรวมรายจ่าย ๕ ปี (หากไม่คิดเงิน
เดือนอาจารย์) เท่ากับ ๒,๖๑๓,๐๐๐ บาท แสดงว่าหลักสูตรต้องรับนักศึกษาได้รวมไม่ต่ ากว่า ๒๗ คน ใน ๕ ปี นั่นคือ
เฉลี่ยปีการศึกษาละ ๖ คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน                      
จ านวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา ตามค าสั่ง คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ ๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ช่างทอง และ                  
ดร.ทศพร จูฉิม สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์                           
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565    

การปรับปรุง… 
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การปรับปรุงครั้งนี้ เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ                                  
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2541 ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว
จ านวน 24 รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด 673 คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
20 รุ่น จ านวน 566 คน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เป็น
หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี  : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีการอาหาร สามารถเป็นผู้ประกอบการและร่วมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจอาหารแปรรูป มีความสามารถในการ
สื่อสารและใช้สื่อสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2565 เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 
หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 24 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
จ านวน 50 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 7 หน่วย
กิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 จ านวนรับนักศึกษา 65 คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อ
หัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน 44,210 บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย                
ภาคการศึกษาละ 15,000 บาทต่อคน คิดเป็น 30,000 บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขา 
ประธาน และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับรองการตรวจสอบภาษา 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 
 
 
 
 
 

              ๔.๓.๔  การปรับปรุง... 
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 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 โดย
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิม “การพัฒนาสังคม” การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรนี้
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2547 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2546 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2548 
หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว จ านวน 3 ครั้ ง ได้แก่  ครั้ งที่  1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552                                     
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 ครั้งที่ 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ
การปรับปรุง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเมื่อ
วันที่ 17 เมษายน 2557 ครั้งที่ 3 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุง เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม 2560  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรย้อนหลังไม่น้อยกว่า 5 ปี                       
พ.ศ. 2559 - 2563 จ านวน 136 คน และมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 13 รุ่น จ านวน 585 คน 

คณะศิลปศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมุ่ง
ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนา ที่มีความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะการพัฒนา ผสานกับความรู้และทักษะนวัตกรรมทางสังคม 
เป็นผู้ปฏิบัติงานพัฒนาสังคมทีม่ีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาสังคมที่ทันสมัย                       มี
จิตสาธารณะ และเป็นพลเมืองโลกที่เข้าใจสังคม ตนเองและผู้อ่ืน เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 เป็น
ต้นไป เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 12๙ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ  
ไม่น้อยกว่า 9๓ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน จ านวน 18 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน 45 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี                         
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ 
และ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาร ะดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2564 จ านวนรับนักศึกษา 80 คนต่อปี  ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ
ผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน  19,411.14 บาทต่อปี  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษา
ละ 12,000 บาทต่อคน หรือคิดเป็น ๒๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน 5 คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ านวน 16 ตัวบ่งชี้  

ทั้งนี้  หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา              
โดย นายสุกนต์ธี ค าตานิตย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 

   จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO 
ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

  ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจาก 

    เงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้                   
พ.ศ. 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมานั้น  
  ต่อมา ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ส านักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ตรวจสอบผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ที่พบกรณี “ผู้ยืมเงิน” สั่งจ่ายเงินยืมให้แก่ เจ้าหนี้หรือผู้ทรงสิทธิรับเงิน ตามท่ี “ผู้ยืม” ระบุสั่งจ่ายเงิน
ยืมไปยังเจ้าหนี้หรือบุคคลที่ 3 ไว้ใน “สัญญายืมเงิน”ในสัญญายืมแต่ละฉบับ ความว่าเป็นการกระท าผิดระเบียบมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ. 2562 ข้อ 31 (2) ที่ระบุว่า“เงินทดรองราชการ
ประเภท ข. ให้โอนเข้าบัญชีให้แก่ส่วนราชการผู้ยืมหรือผู้ยืมตามระบุไว้ในสัญญายืม ว่าเป็นการปฏิบัติราชการไม่
เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย เห็นพ้องตามส านักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งความเห็นดังกล่าว ขัดหลักเจตนารมณ์ของ
กองคลังในฐานะผู้ยกร่างระเบียบฯ อันเนื่องจาก “ผู้ยืมเงิน” ประเภท ข และหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัย เพ่ือช าระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้หรือบุคคลที่ 3 มีเป็นจ านวนมากและเป็นวงเงินที่สูงมาก เช่น ผู้อ านวยการกองคลังยืมเงินรายได้ทดรองจ่าย
เพ่ือช าระหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าเป็นจ านวนเงินหลายสิบล้านบาท หรือยืมเงินเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง
มากกว่าหนึ่งร้อยคน เป็นต้น  

      จากข้อเท็จจริง ตามวรรคสองข้างต้น กองคลัง ได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2564 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมภายในของส่วน
ราชการและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  ระเบียบมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  ว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรอง 

ราชการจากเงินรายได ้(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
    ๑. (๒) บรรทัดที่ ๓ ให้เขียนข้อความดังนี้ “ส่วนราชการหรือตามภาระผูกพันที่ก าหนดในเอกสารหรือ
ตามสัญญายืมเงิน” 
 
  

มติที่ประชุม... 
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 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยจัดส่งให้นายโกเมท -                        
ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล และ                        
นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง               
ก่อนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

๔.๔.๒  ประกาศอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา 
       คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ซึ่งมี
ข้อก าหนดตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมจากแหล่งฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีทักษะ และความช านาญในการปฏิบัติงานจากการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 
ซึ่งเดิมเคยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานวิชาชีพตามมติ
เห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คณะเภสัชศาสตร์ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแผ่นดิน
รองรับค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม เพ่ือรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของ
ประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รองรับเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา  เภสัชศาสตร์ 
ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548 เพ่ือเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการจ่ายค่าตอบแทนแก่
แหล่งฝึก ตามที่คณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าตอบแทนแหล่ง
ฝึกจาก 50 บาท/คน/วัน เป็น 100 บาท/-คน/วัน ส าหรับใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกจากงบประมาณ
แผ่นดินที่ได้รับจัดสรรประจ าปี 

เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินรองรับการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรม เพ่ือรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศ แต่นักศึกษายังคง
ต้องออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพตามเงื่อนไขและโครงสร้างหลักสูตร ในเบื้องต้นคณะฯ ได้ เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลา
การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม  เพ่ือรองรับการผลิตเภสัช
กรคุณภาพสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ซึ่งโครงการภายใต้งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ
สามารถขอขยายระยะเวลาการด าเนินงานได้อีก 1 ปีงบประมาณ ส่วนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาผลัดที่จะสิ้นสุด
ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็ นต้นไป)  
คณะเภสัชศาสตร์ ได้เตรียมแผนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา โดยจัดสรรเงิน
รายได้เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นระเบียบรองรับการด าเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
แหล่งฝึกโดยใช้เงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติจัดท าประกาศอัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ อิงตามเกณฑ์ที่ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ก าหนด คือ ค่าตอบแทนแหล่งฝึก 
เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน 100 บาทต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อหนึ่งวันท าการ   
          1.2 ข้อเท็จจริง 
     จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 21/2564 วาระพิเศษ วันอังคารที่ 9 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 ส านกังานอธิการบดี ที่ประชุมพิจารณา ร่างประกาศ 

มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบ มอบคณะเภสัชศาสตร์เสนอวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  ตามความในข้อ ๑๕ วรรคสอง ของระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดให้การใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ให้
น าระเบียบราชการมาบังคับใช้โดยอนุโลม หากไม่มีระเบียบก าหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  
  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตรา

ค่าตอบแทนแหล่งฝึกในการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ดังนี้ 
      - ข้อ ๕ ให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ตามจ านวนเงินที่คณะได้รับแจ้ง
จากแหล่งฝึกหรือตามความตกลงระหว่างคณะกับแหล่งฝึก โดยเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือเอกสาร
เกี่ยวกับการเงินอ่ืนใดให้เป็นตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยหรือที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม 

๒. มอบมหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานของนักศึกษาภาคปกติส าหรับ 
ทุกหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
มหาวิทยาลัยควรก าหนดหลักเกณฑ์กลางเพ่ือเป็นแนวทางการอนุมัติ เช่น ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืน ส าหรับ
นักศึกษาของคณะต่างๆ ที่เป็นหลักสูตรนักศึกษาจะต้องออกไปฝึกงานภายนอกมหาวิทยาลัย   เพ่ือเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติในหลักการเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย และมอบอ านาจให้ อธิการบดี คณบดี และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตัดสินใจเพ่ือความเหมาะสมและมหาวิทยาลัยมีคล่องตัวในการบริหารงาน
มากขึน้ โดยให้อยู่บนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยจัดส่งให้นายโกเมท -                        
ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนามต่อไป 
 

๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหาร 
 ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... 

          นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๙ ได้ก าหนดหลักการส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไว้ ๖ หลักส าคัญ ได้แก่ 
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล 
และหลักการอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๙ ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดแนว 
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ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแนวปฏิบัติดังกล่าว เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับ
ได้ ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ ยังก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและ
บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและ
ระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงมาตรา ๒๑ วรรคสอง ยังก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือท าหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 
  ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ต ามหลักธรรมาภิบาลในสถาบัน อุดมศึกษา อธิการบดี ได้ มอบหมายให้  
กองการเจ้าหน้าที่กองแผนงาน และส านักงานตรวจสอบภายใน จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนงาน และส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ร่วมกันพิจารณาจัดท า                                    
ร่างข้อบังคับ โดยก าหนดให้มีหลักการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มีมติให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... และมีมติให้ส่งร่างข้อบังคับให้
ส านักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
  บัดนี้ ส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ตรวจพิจารณาร่างข้อบังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ 
ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่อง จึงเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง 
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             

หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. .... ดังนี้ 
๑. เนื่องจาก (ร่าง) ข้อบังคับฉบับดังกล่าวในบทเฉพาะกาลยังไม่ได้ก าหนดในเรื่องระเบียบหรือ

ข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้องที่จะน ามาใช้บังคับไปจนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือข้อบังคับฉบับใหม่  โดยให้น าเอาระเบียบ
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาล และการบริหารความเสี่ยง ที่มีอยู่เดิมมาใช้บังคับไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการ
ด าเนินการออกระเบียบและข้อบังคับของคณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฉบับใหม่ 

๒. มหาวิทยาลัยจะต้องก าหนดลักษณะต้องห้ามโดยระบุค าว่า “ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมกับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ไม่ว่าในขณะด ารงต าแน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ” ไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
   
 

                                                      มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
     - 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔  
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

  ๖.๒  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
      และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ นอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ ก.พ.อ.  
      ก าหนด 

  ๖.๓  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

       ๖.๔  รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
       คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (ลับ) 

 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม 

๒๕๖๕ 
   
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๕๐  น. 
 
 
 

...…........................................................ 
(รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม และผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๕ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


