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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  1/2551 
วันเสารท่ี    26  มกราคม  2551     เวลา   09.00  น. 

ณ หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร   ศรีสอาน  ชั้น   5   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผูที่มาประชุม 
    1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย     
    2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
    3. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
    4. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    5. ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    6. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
    7. นายโสภณ     สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    8. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    9. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
  10. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
  11. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
  12. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
  13.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
  14.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร    
 15.  คณบดีคณะศิลปศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์        ประเภทผูบริหาร   
 16.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

 17.  รองศาสตราจารยเกรยีงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
 
 

/18. ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา...  
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18.  ผูชวยศาสตราจารยอินทริา   ซาฮีร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                          ประเภทคณาจารยประจํา 
19.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
20.  รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน 

นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูที่มาประชุมไมได 
1. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
2. นายสุทธินนัท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     

   3. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา  

 

 ผูเขารวมประชุม 
    1. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจยัและ 

บริการชุมชน 
   2. นางภูษนศิา     นวลสกุล  นักวิชาการศึกษา 
   3. นางสาวหทัยกาญจน    วัฒนทวีกุล  อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร  
   4. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     

เปดการประชมุเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาวเปด
การประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดบั  ดงันี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชมุ แจงที่ประชมุ 
ดังนี ้

กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน  3  ราย  คือ 
1. นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
2. นายสุทธินนัท   ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     

      3. รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา  
         

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
/1.2 เรื่องที่เลขานุการแจง… 
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1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 รายงานประจาํปคณะเกษตรศาสตร  ประจําป  2549   
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุม เรื่องรายงานประจําปคณะเกษตรศาสตร  ประจําป  2549  โดยคณะ
เกษตรศาสตรไดกอตั้งขึ้นพรอมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อป พ.ศ. 2530  มีฐานะเปนภาควิชาเกษตรศาสตร  
วิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในใตสังกัดของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ตอมาในป พ.ศ. 2533 รัฐบาลไดมีมติยกฐานะ
วิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  25533  พรอมกันนั้นภาควิชาเกษตรศาสตรไดรับการรับยก
ฐานะเปนคณะเกษตรศาสตร   ปจจุบันคณะเกษตรศาสตรไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  
สาขาวิชา  ไดแก  ภาควิชาพืชไร  ภาควิชาพืชสวน  ภาควิชาสัตวศาสตร  ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ภาควิชา
ประมง  ระดับปริญญาโท  3  สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาเกษตรผสมผสาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
และพัฒนาชนบท สาขาวิชาเกษตรศาสตร (เอกพืชศาสตร  เอกสัตวศาสตร  เอกจัดการทรัพยากรประมง)  และระดับ
ปริญญาเอก  1  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร(เอกพืชศาสตร  เอกสัตวศาสตร  เอกจัดการทรัพยากรประมง)  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549    คณะเกษตรศาสตรมีจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในปการศึกษา 2549  รวมทั้งสิ้น  1,018 
คน     แบงเปนระดับปริญญาตรี 885 คน     ระดับปริญญาโท 126  คนและระดับปริญญาเอก 7 คน   มีบุคลากรรวมทั้ง
ทั้งสิ้น 161  คน ไดแกสายวิชาการ  62   คน รวมผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ    สายสนับสนุนวิชาการ  29 คน 
ลูกจางประจํา  40 คนและลูกจางชั่วคราว  30  คน    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
      

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.2 รายงานประจาํปคณะศิลปศาสตร ประจําป 2549  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุม  เรื่องรายงานประจําปคณะศิลปศาสตร  ประจําป  2549  โดยคณะศิลป
ศาสตร   เดิมเปนสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ที่มีภารกิจจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดานภาษา 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหกับนักศึกษาในคณะตางๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ในปการศึกษา 2540 
และปการศึกษา 2541       สถาบันภาษาและวัฒนธรรมไดเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  2   หลักสูตร คือ 
ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและสื่อสาร    และศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการทองเที่ยว   ตามลําดับ สถาบัน
ภาษาและวัฒนธรรมไดรับการปรับเปนคณะศิลปศาสตร ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542  เหตุผลสําคัญของการปรับสถานะเปนคณะศิลปศาสตร คือเพื่อใหสามารถผลิต
บัณฑิตศิลปศาสตรในสาขาที่เปนที่ตองการของประเทศและเปนสาขาขาดแคลน ในขณะเดียวกันใหคงภารกิจหลัก
เดิมไวดวย คือ การจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไปใหกับนักศึกษาทุกคณะ  ปการศึกษา 2543 คณะศิลปศาสตร 
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เริ่มเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท  คือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ  เพื่อสนองตอบตอความตองการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง    ปจจุบัน  คณะศิลปศาสตรไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
รวม  9  สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   สาขาวิชาการทองเที่ยว   สาขาวิชาประวัติศาสตร 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   สาขาวิชาภาษาจีน    สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร   สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
เวียดนาม   สาขาวิชาภาษาญี่ปุน และสาขาวิชาศิลปะการแสดง    ระดับปริญญาโทรวม  3  สาขาวิชาไดแก สาขาการ
สอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   สาขาวิชาสังคมศาสตรและการ
พัฒนา   (เอกสังคมศาสตรทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เอกสังคมศาสตรสุขภาพ เอกการพัฒนาสังคม เอกภูมิภาคลุมน้ํา
โขง)     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549   คณะศิลปศาสตรมีจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในปการศึกษา 2549  รวมทั้งส้ิน  
1,045 คน   แบงเปนระดับปริญญาตรี   897  คน   ระดับปริญญาโท  148   คน   และมีบุคลากรรวมทั้งทั้งสิ้น  117   คน  
ไดแกสายวิชาการ  90  คน   สายสนับสนุนวิชาการ  27   คน   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหการจัดทํารายงานประจําปของทุกคณะ/สํานักและทุกหนวยงาน    
มีการกําหนดขนาดและรปูแบบที่เปนมาตรฐานเดียวกันและขอใหการจัดทํารายงาน 
ประจําปแลวเสร็จ ภายใน 6 เดือน  หลังสิ้นปงบประมาณ  พรอมท้ัง เสนอแนวทางในการ 
ดําเนินโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย ดงันี ้
1. ขอใหมีการจัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานวจัิย ซ่ึงจะทําใหเกิดองคความรูใหม  
    เพิ่มมากขึ้น 
2. การดําเนินโครงการวิจัย ควรมีการบูรณาการระหวางภาควิชา ระหวางคณะและระหวาง 
    หนวยงาน โดยขอใหคณบดีทุกคณะสงเสริมและประสานงาน ซ่ึงจะเปนการขยายผลการ 
    สื่อสารและเกิดความเชื่อมโยงเครือขายการวิจัย 
3. ขอใหทุกคณะ/สํานักและหนวยงาน พิจารณาแหลงงบประมาณจากหนวยงานอื่นๆในการ 
    จัดทําโครงการวิจัย เชน จากองคการบริหารสวนจังหวัดหรือองคการบริหารสวนตําบล  

 

1.2.3 ศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธาน ี   (Mekong Sub-Region Social Research Center)  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานของศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Mekong Sub-Region Social Research Center)  โดยตั้งแตป 
พ.ศ. 2543 เปนตนมา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดหลักสูตรอินโดจีนศึกษาสําหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและเปดการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาที่ใชในภูมิภาค ไดแก ภาษาจีน   ภาษาลาว   ภาษาเขมรและ
ภาษาเวียดนาม ซ่ึงเปดสอนที่คณะฯ นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังไดตั้งศูนยวิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Mekong Sub- 

/region Social Research Center หรือ MSSRC)… 
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region Social Research Center หรือ MSSRC) เพื่ออํานวยความสะดวกและสนับสนุนงานวิจัยอีกทั้งยังสงเสริมการ
ทํางานรวมกับสถาบันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง   หลายปที่ผานมาศูนยวิจัยฯ   ไดจัดกิจกรรมทาง
วิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ  เชน   การเปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งที่ 1 ป พ.ศ. 2544   เร่ือง  “การเปลี่ยนแปลงในอิน
โดจีน”   ตอมาในป พ.ศ. 2545   ศูนยวิจัยฯ ไดจัดประชุมความเปนหุนสวนรวมกันในภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา   การ
ประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการไทยจากหลายมหาวิทยาลัยและหลายสถาบันที่ทํางานเกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงได
ปรึกษาหารือกันเรื่องการตั้งโครงการทางการคา  เพื่อทํางานรวมกันในพื้นที่ของหลักสูตรการพัฒนานักวิชาการ
แลกเปลี่ยนและงานวิจัยลุมน้ําโขงศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบและมีขอสังเกตในการรายงานผลการดาํเนินงานของศูนยวิจัยฯ ตางๆ ท่ี 
จะเสนอในการประชุมคราวตอไป ดังนี ้
1. การรายงานผลการดําเนินการของศูนยวิจัยฯ  ควรรายงานในประเด็นตางๆ  เชน 

โครงสรางการดําเนินงาน  แผนปฏิบตัิงาน กําหนดการประชุมโดยมีรายงานการประชุม 
แนบในรายงานผลการดาํเนนิงาน 

2.   การกําหนดบทบาทการทํางานของศูนยวิจัยฯ ระหวางประเทศ จะมีสวนชวยในการ 
      สรางเครือขายการสื่อสารและลดขอขัดแยงระหวางประเทศ    

 

1.2.4 การเปล่ียนแปลงชื่อวิชาในหลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุม  เรื่องการเปลี่ยนแปลงชือ่วิชาในหลักสูตร   ดวยคณะวิศวกรรมศาสตร
ขอแกไขชื่อรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  จํานวน  1  รายวชิาเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา  
   จาก  1302 768   การขึ้นรูปวัสดุ (Advanced Material Forming)   
   เปน  1302 768   กระบวนการผลิตขั้นสูง (Advanced Manufacturing Process) 
   การขอแกไขดังกลาว  ไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2550 แลว  ซ่ึงงานพัฒนาหลักสูตรจะไดดําเนินการแจง/แกไขหลักสูตร
ตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ โดยในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิชาในหลักสูตรในคราวตอไปขอให มี 

มาตรฐานในการจัดทํา เชน  วัตถุประสงครายวิชา   รูปแบบการขออนุมัติ  อยางไรก็ตาม 

ขอใหคณะวิศวกรรมเนนกระบวนการเรียนการสอนทางดาน Process Engineer ซ่ึงเปน 

พื้นฐานของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ 

/ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม... 
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ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
คร้ังท่ี  7/2550  เม่ือวันเสารท่ี   17  พฤศจิกายน     2550 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม   คร้ังท่ี  7/2550    
เม่ือวันเสารท่ี   17  พฤศจิกายน     2550   โดยมีขอแกไข  ดังนี้   

ขอความเดิม      แกไขเปน 
หนาท่ี  10  บรรทัดท่ี   6 
  2. เภสัชกรวรสิทธิ์     2. เภสัชกรวรวิทย   
หนาท่ี  16  บรรทัดท่ี  2 
มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหกําหนด   มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

ในเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาโดยอนุมัติให  และใหกําหนดในเงื่อนไขการ 
เซ็นสัญญารับทุนตอไป     สําเร็จการศึกษาโดยอนุมัติให 

เซ็นสัญญารับทุนตอไป ท้ังนี้   
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ 
ปริญญาเอกทุกหลักสูตรของ 
มหาวิทยาลัยท่ีจะเขารับทุนน ี    
ตองมีผลงานวิจัยซ่ึงเปนสวน 
หนึ่งของวิทยานิพนธไดรับ 
การตีพิมพหรือยอมรับการ 
ตีพิมพในวารสารวิชาการ 
ระดับนานาชาติ   

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหกําหนดในเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาโดยอนุมัติใหเซ็นสัญญารับ 
ทุนตอไป ท้ังนี้  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีจะ 
เขารับทุนน ี   ตองมีผลงานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือ 
ยอมรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ 
3.1.1 รายงานความกาวหนาการดาํเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร     
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุม  เรื่องรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติลุม 
 

/น้ําโขง… 
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น้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  6/2550 วันเสารที่  
15  กันยายน  2550   ระเบียบวาระที่ 4.1.1 การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัด
มุกดาหาร   มีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดมุกดาหาร 
ความละเอียดทราบแลว นั้น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมอบหมาย ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รอง
อธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ เขาพบและประชุมรวมกับจังหวัดมุกดาหาร ในวันศุกรที่  28  ธันวาคม  2550  
ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยในเบื้องตนมีขอสรุปรวมกันดังนี้ 

1. จังหวัดมุกดาหารมอบอาคารหลังเกา แหงที่ 2 ใหกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อ
ดําเนินการกอสรางอาคารสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

2. งบประมาณสนับสนุนกอสรางอาคารหลังใหมสามารถดําเนินการขอตั้งงบประมาณ
สนับสนุนจากสํานักงบประมาณ ทั้งในสวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยดานพื้นที่ที่
ใหบริการและในสวนยุทธศาสตรจังหวัดมุกดาหารดานการศึกษา 

3. การตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดมุกดาหารในอนาคต  จังหวัดมุกดาหารขอใหมหาวิทยาลัย
ใหคําปรึกษาดานวิชาการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบพรอมท้ังขอใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีธานปีระสานงานกับ 
จังหวัดมุกดาหารเพื่อใหการจัดทําคําของบประมาณสอดคลองเปนไปในทิศทาง 
เดียวกันกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและขอใหเพิ่มชื่อเปน วิทยาลัยนานาชาติลุมน้าํโขง   
ฝงตะวันออก   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อความชัดเจนในการ 
จัดทําคําของบประมาณแผนดิน 
 

3.2 เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อพิจารณา 
3.2.1  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนวจัิย   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2550 

  ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่อง (ราง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2550 
โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 และที่ประชุมครั้งที่ 
7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 โดยที่ประชุมมีมติใหแกไขและเพิ่มเติมรายละเอียดในรางขอบังคับดังกลาว 
ความละเอียดทราบแลวนั้น บัดนี้ โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ ไดดําเนินการแกไขและเพิ่มเติมรายละเอียด
ในรางขอบังคับดังกลาวและสงใหโครงการจัดตั้งกองกฎหมายตรวจสอบเรียบรอย 
  ดังนั้น โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย ฯ ใครขอนําเรื่องเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2550 ในวันเสารที่ 26 มกราคม 2551    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

/มต…ิ 
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มติ  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหปรับแก (ราง) ขอบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย  

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2550     ตามขอสังเกตของกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ เม่ือปรับแกเรียบรอยแลวใหเสนอนายกสภามหาวทิยาลัยเพื่อลงนาม 
ตอไป  

 

3.2.2  การขอแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวชิา  อักษรยอ 
สําหรับสาขาวชิา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง 
ของมหาวิทยาอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ...)  พ.ศ. ...  

นางภูษนิศา  นวลสกุล  นักวิชาการศึกษา ระดับ 8 ชํานาญการ  8 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร ผูแทน 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การขอแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยช่ือปริญญาใน
สาขาวิชา   อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยา
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ...)  พ.ศ. ...  สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่  4.3.1  การขอแกไขชื่อหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการประชุมครั้งที่  1/2551 วันเสารที่  26  มกราคม  2551 นั้น  งานพัฒนาหลักสูตรได
เสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยช่ือปริญญาในสาขาวิชา   อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     (ฉบับที่ ...)   พ.ศ. ....     เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา  ดําเนินการจัดทําพระราชกฤษฎีกาฯ ของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการเปด
หลักสูตรใหมและมีช่ือปริญญาที่ตองขอแกไขเพิ่มเติม แตคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนเพราะหลักสูตรดังกลาวยังไมไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร   และช่ือปริญญาไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด  
  งานพัฒนาหลักสูตรจึงขอเสนอใหพิจารณาทบทวนการใชช่ือปริญญาใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญา และเสนอขอเพิ่มเติมครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี   
โดยมีประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  ดังนี ้

1. ขอกําหนดชื่อปริญญาบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง เปน ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง หรือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพยีง 
2. ขอแกไขมาตรา 6 ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนง 

- ครุยประจําตาํแหนงนายกสภามหาวิทยาลยั    จาก มีพูเกลียวสีทอง 1 คู กลางสาบหนา  
เปน มีสังวาลยสีทองสวมทับ ประดับดวยริบบิ้นสีทอง       
- ครุยประจําตาํแหนงอธิการบดี  จาก  มีพูเกลียวสีน้ําเงนิกลางสาบหนา 
เปน มีสังวาลยสีเงินสวมทับ ประดับดวยริบบิ้นสีเงิน  
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

/มติ... 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติใหแกไขชื่อปริญญาจากบริหารศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา 

เศรษฐกิจพอเพียง เปน ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจพอเพียง   และอนมัุติครุย 
ประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย    จาก มีพูเกลียวสีทอง 1 คู กลางสาบหนา   เปน  
มีสังวาลยสีทองสวมทับ ประดับดวยริบบิ้นสีทอง      ครุยประจําตําแหนงอธิการบดี  จาก   
มีพูเกลียวสีน้ําเงินกลางสาบหนา  เปน  มีสังวาลยสีเงนิสวมทับ ประดบัดวยริบบิ้นสเีงิน  

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ.2551-2560 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2551-2560  ตามมติสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  6/2550    วันเสารที่  15  กันยายน  2550   มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําเปาหมายและแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (พ.ศ.
2551-2560)   เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   ระหวางวันที่ 2-4 ธันวาคม  2550  ที่
ผานมา ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม  อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  บัดนี้  การประชุมไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  
ซ่ึงผลจากการประชุมดังกลาว  มหาวิทยาลัยได  (ราง)  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551-2560  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการนําแผนยุทธศาสตรใช 
ประกอบการจัดทําคําของบประมาณแผนดนิประจําป พ.ศ. 2552 ตามที่สํานักงบประมาณ 
กําหนด โดยในเบื้องตนขอใหรองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ชวยพจิารณา 
ปรับและแกแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย      และที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัย 
แตงตั้งคณะทํางานโดยอธิการบดีเปนประธาน เพื่อพิจารณารายละเอียดตางๆ   ในการจัดทํา 
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   ซ่ึงควรกําหนดแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว    เพื่อ 
มุงเนนผลงานตามตัวชี้วัด    โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาใน 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ดงันี ้

 1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 3. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน 
 4. ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ 
 5. รองศาสตราจารยคุณหญงิสุมณฑา พรหมบุญ 
 6. นายโสภณ    สุภาพงษ 

/4.1.2 โครงการพฒันา... 
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4.1.2 โครงการพฒันา ปรับปรุงและอนุรักษปาตนน้ํา(รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพื้นที่รวมทั้งส้ิน  
5,228  ไร โดยประมาณ    แบงเปนพื้นที่การศึกษา   450  ไรและ 4,778  ไร เปนพื้นที่ที่จัดสรรแบงเปนพื้นที่เพื่อการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาทางดานการเกษตร  และพื้นที่หนองน้ําหนองอีเจม  ปจจุบันใชเปนแหลงน้ําในการผลิต
สําหรับการอุปโภคและบริโภคเพื่อนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย    ปริมาณน้ําหนองอีเจม   ปจจุบัน จะ
สามารถรองรับนักศึกษาในขีดจํากัด  โดยสามารถรองรับนักศึกษาและบุคลากรประมาณ 15,000 คน   ทั้งนี้ตาม
แผนการรับนักศึกษาในปการศึกษา  2553  จะมีนักศึกษาประมาณ   20,000 คน    ปริมาณการใชน้ําจะมีจํานวนสูงขึ้น
ตามจํานวนนักศึกษาและบุคลากร    ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะตองมีแหลงน้ําเพื่อรองรับปริมาณการอุปโภคและบริโภคที่
เพิ่มมากขึ้น    ดังนั้น   จึงจําเปนตองเพิ่มหรือขยายแหลงน้ําสํารองและพื้นที่ปาตนน้ํารองกอ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 
690 ไร      ซ่ึงเปนแหลงน้ําที่สําคัญของมหาวิทยาลัยอีกแหงหนึ่งปจจุบันยังมิไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุง  เพื่อ
เตรียมการรองรับกับจํานวนนักศึกษาที่จะเพิ่มมากขึ้น       และเพื่อเปนการพัฒนา      ปรับปรุง    อนุรักษปาตนน้ําของ 
มหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจจะใชเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงควรจะที่จะดําเนินโครงการพัฒนา ปรับปรุงและอนุรักษปาตนน้ํารองกอของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรองรับกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น พรอมทั้งเปนการเพิ่มและขยายแหลงน้ําของ
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ โดยขอใหปรับแกโครงการตามขอสังเกตของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และมีมติใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการในการดาํเนิน 
โครงการ  2  ชดุ  ดังนี ้

 1. คณะกรรมการวางแผน   มีหนาท่ีกําหนดแผนงานตางๆ ในการดําเนนิโครงการ 
 2. คณะกรรมการดําเนินโครงการ  มีหนาท่ีในการดําเนนิโครงการและปฏิบัตงิานตามที่ 

    คณะกรรมการวางแผนกาํหนด ท้ังนี้ขอใหมีผูแทนจากทุกคณะ  
โดยมีอธิการบดีเปนประธานคณะกรรมการและขอใหนายสุทธินันท   ปรัชญพฤทธิ ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเปนท่ีปรึกษาและดูแลการดําเนินโครงการ   

 

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

   ไมมี 

  
 
 
 
 
 
 

/4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา... 
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 4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

  4.3.1 การขอแกไขชือ่หลักสูตรบริหารศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐกิจพอเพียง 
นางภูษนิศา  นวลสกุล  นักวิชาการศึกษา ระดับ 8 ชํานาญการ  8 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตร ผูแทน 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการขอแกไขชื่อหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง    ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 ในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 และงานพัฒนาหลักสูตรไดสง
หลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2550 ทั้งนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลวเห็นวา การใชช่ือปริญญา บริหารศาสตร
บัณฑิต ไมสอดคลองกับเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 ของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชแลว  ทั้งนี้  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาทบทวนการใชช่ือปริญญาดังกลาว ซ่ึงงานพัฒนาหลักสูตรไดเคยทําบันทึกหารือการใชช่ือปริญญาดังกลาว 
และคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติใหทบทวนการใชช่ือ    และใหใชช่ือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง     ในหลักการชื่อปริญญาเปนของมหาวิทยาลัย จะ
มอบหมายใหคณะใดจัดการเรียนการสอนและใชช่ือปริญญานอกเหนือจากชื่อในคณะได   
   

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติใหแกไขชื่อปริญญาจากบริหารศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา 
เศรษฐกิจพอเพียง เปน ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4.3.2 การขออนุมัตหิลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณติศาสตร 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551  โดยคณะวิทยาศาสตร  ซ่ึงบรรจุอยูในแผนการเปดหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติแลว  และคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาหลักการ ในการประชุมครั้งที่   
2/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550  นั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มุงเนนผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรอบรูในวิชาการดานคณิตศาสตรช้ันสูง สามารถทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมหรือแกปญหาที่
เกิดขึ้น ถายทอดองคความรูหรือนําเสนอผลงานตอผูอ่ืนได ใฝรู พัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนคนดี มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบตอสังคม  
  งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบแลว หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2548  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก ช่ือปริญญาเปนไปตาม 
 
 

/หลักเกณฑ… 
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หลักเกณฑ  มีอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน  ตามมาตรฐานและมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ขอเปด   รับนักศึกษา
จํานวน 10 คน ในภาคตน ป 2551 จัดการเรียนการสอนในแผน ก 2  จํานวน 38 หนวยกิต  ใชงบประมาณในการ
บริหารจัดการหลักสูตรจากเงินรายได (คาธรรมเนียมการศึกษา) คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตลอดหลักสูตรคน
ละประมาณ 120,000 บาท  ทั้งนี้หลักสูตรดังกลาว  ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย   ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550    
 

   เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
  

4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
4.4.1 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไป 

ปฏิบตัิงานเพือ่เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ. ... 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง  ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   ประกาศและมีผลบังคับใช ตามมาตรา 9 วรรค สอง    กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษา
มีอํานาจกําหนดขอบังคับในการอนุญาตใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการลา
หยุดราชการ   เพื่อไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการหรือตามโครงการแลกเปลี่ยนคณาจารยระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ  โดยถือวาเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและไดรับเงินเดือนเงินประจําตําแหนงและเงิน
อ่ืนระหวางลาได  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  คร้ังที่  11/2550 เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2550 ไดมี
มติเห็นชอบใหนําเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อ
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ.  ...  นั้น 
   โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ขอนําเสนอ (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา
ดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ.  ... พรอมสรุปสาระสําคัญของการลาเพิ่มพูน
ความรูทางวิชาการ ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวขอใหคณะกรรมการบริหารงานบคุคล มหาวิทยาลัยฯ ทบทวน (ราง)  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหบุคลากรไปปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มพูนความรู 
ทางวิชาการ  พ.ศ. ...  อีกคร้ัง       เพื่อใหมีความสอดคลองกับเร่ืองอื่นๆ     โดยใหเสนอตอท่ี 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 
 
 

 
/4.4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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4.4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสิน 

ทางปญญา พ.ศ. 2550 
ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ   เสนอที่ประชุม 

เพื่อพิจารณา   เร่ือง  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย  การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา   พ.ศ. 2550 

 โดยนับตั้งแตไดจัดตั้ง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นตั้งแตป  2533   มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนนิงานและมีผลงานที่
ยื่นจดทะเบยีนทรัพยสินทางปญญาถึงปจจุบัน   จํานวน  15  รายการ โดยผลงานดังกลาวเกิดจากงานวจิัยทีน่ักวิจัย
ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  (งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงนิรายได)   และงบประมาณสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น  ซ่ึงผลงานบางเรื่องที่จดทะเบยีนทรพัยสินทางปญญาสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยได
แลว แตปจจบุัน การดําเนนิงานดานทรพัยสินทางปญญาของมหาวทิยาลัยยังไมมรูีปแบบและขอกําหนดที่ชัดเจนใน
เร่ือง การบริหาร การดําเนินการรวมถึงสัดสวนการแบงผลประโยชนที่เกิดจากทรพัยสินทางปญญาเหลานั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2550 วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 
เห็นชอบใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  เปนผูดําเนินการดาน
ทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ซ่ึงโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย งานบริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม  ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาและจัดทํา (ราง)  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา
ดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ .ศ .  2550   ขึ้น    โดยไดศึกษาแนวทางจาก  (ราง) ระเบียบ
สถาบันการศึกษา  วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา     สภาวิจัย
แหงชาติและมหาวิทยาลัยตาง ๆ      เปนแนวทางในการจัดทํา      และประชุมรวมกับผูแทนจากคณะนิติศาสตรในการ 
จัดทํารางระเบียบดังกลาว  ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการแลวเสร็จ  โดยผานการพิจารณาและเห็นชอบของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2550  

การนี้ โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย งานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  ใครขอ 
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
พ.ศ. 2550 เพื่อใชเปนหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินงานตอไป 
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวขอใหคณะกรรมการพิจารณา(ราง)   ระเบียบมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี วาดวยการบรหิารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2550   จัดทําขอมูล 
เปรียบเทียบหลักการ ขอแตกตางจากหนวยงานอื่น เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัยแหงชาติ เปนตน  เพื่อเสนอตอ 
ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 
 
 
 
 

/4.4.3 การพิจารณาอนุมัติรายชื่อ… 
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   4.4.3 การพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คร้ังท่ี 1 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เรื่องการพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คร้ังที่ 1    ดวยงานทะเบียนและประเมินผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  2550   มีผูผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  7  คน  โดยจําแนกตาม
คณะได  ดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 
  - สาขาวิชา   วิทยาการคอมพิวเตอร    จํานวน  1  คน 

2. คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  3  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 
  - สาขาวิชา   เกษตรศาสตร  วิชาเอก  พืชไร   จํานวน  1  คน 
  - สาขาวิชา   ประมง    จํานวน  2  คน 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  2  คน จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 
  - สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ  จํานวน  1  คน 
  - สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา   จํานวน  1  คน 

4. คณะบริหารศาสตร จํานวน  1  คน จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 
  - สาขาวิชา การเงินการธนาคาร  จํานวน  1  คน 
 

  โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได
พิจารณาเห็นชอบแลว  โดยคราวประชุมวันที่  27  พฤศจิกายน  2550  และวันที่  25  ธันวาคม  2550  ตามรายชื่อที่
แนบมาพรอมนี้   
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

4.4.4 การพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คร้ังท่ี  1 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การพิจารณาอนุมัติรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คร้ังที่  1ดวยงานทะเบียนและประเมินผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศกึษา
ของนักศึกษา  ประจําปการศึกษา  2550 มีผูผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  6  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตร จํานวน  5  คน จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 
  - สาขาวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน  4  คน 
  - สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา  จํานวน  1  คน 
 
 

/2. คณะเภสัชศาสตร... 
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2. คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาได ดังนี้ 

  - สาขาวิชา   การบริหารบริการสุขภาพ   จํานวน  1  คน 
   โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได
พิจารณาเห็นชอบแลว  โดยคราวประชุมวันที่  27  พฤศจิกายน  2550  และวันที่  25  ธันวาคม  2550  ตามรายชื่อที่
แนบมาพรอมนี้   
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติโดยขอใหตรวจสอบชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่ 
เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหถูกตองและสอดคลองกัน  และในการจัดทําวิทยานิพนธ/
การคนควาอิสระในระดับปริญญาเอกตองเปนผลงานระดับชาติ    
 

4.4.5 การขออนุมัตรัิบนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเที่ยว 
  ณ วิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัดมุกดาหาร 
 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การขออนุมัติรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว  ณ วิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัดมุกดาหารคณะ
ศิลปศาสตรขออนุมัติรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2548   ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2548   แตยังไมไดรับการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การรับ
นักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว      เปนการรับเขาศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียนรูตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด จํานวนรับ  40  คน  จัดการเรียนการสอน   ณ   วิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัดมุกดาหาร  กําหนดเปดรับ ภาคตนปการศึกษา 2551 (ไดประชาสัมพันธการรับ
แลว)  โดยรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา (3 ป) 
หรือเทียบเทา เขาศึกษาจํานวน 106 หนวยกิต   ใชระยะเวลาการศึกษา 2 ป และไมเกิน 4 ป โดยประเด็นการพิจารณา 
มีดังนี้ 
  1. ขออนุมัติรับนักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญาหรือ
เทียบเทาเขาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการทองเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ณ  จังหวัด
มุกดาหาร  โดยการเทียบโอนผลการเรียนใหจํานวน 19 หนวยกิต  
(ทั้งนี้ ตามเกณฑมาตรฐานการเทียบโอน  อาจพิจารณาเทียบโอนไดไมเกิน 3 ใน 4 ของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรที่
รับโอน และหรือไมเกิน 60 หนวยกิต  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 รายวิชาที่เทียบโอนตองไมต่ํากวา C หรือ
ไดคะแนนไมต่ํากวา 2.00 )  
 
 
 
 

/2. จํานวนการรับนักศึกษา ปละ 40 คน... 
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  2. จํานวนการรับนักศึกษา ปละ 40 คน   
  3. งบประมาณในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ จากเงินรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ณ 
วิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัดมุกดาหาร   
     

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามเสนอ โดยขอใหมหาวทิยาลัยตดิตามการรับรองหลักสูตร
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหถูกตองตามหลักเกณฑ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 พิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ         สุมาวงศ         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ืองการแตงตั้งบุคคลใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ  จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  คร้ังที่ 6/2550 เมื่อวันที่  29  
พฤศจิกายน  2550  ไดพิจารณาผลงานทางวิชาการของนางสาววรรณา  ประยุกตวงษ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ยื่นผลงานเพื่อขอตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร โดยมีผลงานทางวิชาการผาน
เกณฑเปนเอกฉันท จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  (Readers)   และเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ  พิจารณาขอมูลเบื้องตนของนางสาววรรณา  ประยุกตวงษ   พบวามีขอผิดพลาด ดังนี้ 

1. กรอกหมายเลขแบบฟอรมผิด 
2. กรอกขอมูลวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยผิด 
3. ลงวันที่ยื่นผลงานผิด 
4. การเผยแพรผลงานไมเปนไปตามเกณฑ  ซ่ึงตองเผยแพรผลงานไมนอยกวา 4  เดือน 
ดังนั้น    ที่ประชุมพิจารณาตําแหนงทางวิชาการของนางสาววรรณา  ประยุกตวงศ  จึงเสนอสภา 

มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ในประเด็นดังตอไปนี้          
1. อนุมัติแตงตั้งใหนางสาวรรณา  ประยุกตวงศ    ใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย   สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร ไดตั้งแตวันที่  1  เมษายน  2550 
2. ไมอนุมัติ  

 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาตามทีป่ระธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอแตงตัง้ 
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ ในกรณีของนางสาววรรณา  ประยุกตวงศ    โดยบคุคล 
ดังกลาว    มีผลงานทางวิชาการเปนไปเกณฑตามที่คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง 
วิชาการกําหนด    แตเนื่องจากขั้นตอนการนําเสนอผลงานทางวชิาการไมเปนไปตาม 
 

/กระบวนการ… 



 17
กระบวนการและประกาศพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศกึษา  ดังนั้น   ท่ีประชุมพิจารณาใหชะลอการแตงตัง้บุคคลดังกลาวใน 
ตําแหนงรองศาสตราจารย โดยขอใหนางสาววรรณา  ประยุกตวงศ   ดาํเนินการยื่นเสนอ 
ผลงานทางวชิาการใหถูกตองตามกระบวนการและใหเปนไปตามประกาศพระราชบญัญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัยอีกคร้ัง    ท้ังนี้    
ขอใหอธิการบดีแจงตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   เพื่อใหอาจารยท่ี 
ประสงคยืน่เสนอผลงานทางวชิาการปฏิบัตไิดอยางถูกตองตามกระบวนการและใหเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดตอไป  
 

5.2  แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะศิลปศาสตร   
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร  ดวยผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์   คณบดีคณะศิลปศาสตร  (วาระในการ
ดํารงตําแหนง  15  สิงหาคม  2549  ถึงวันที่  14  สิงหาคม  2553)  ไดขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตร
ตั้งแตวันที่   29  กุมภาพันธ  2551  

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีอํานวยการ 
วิทยาลัย  พ.ศ. 2540  ขอ 4 กําหนดไววา  “ในกรณีที่...คณบดีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ...ฯลฯ...   ใหสภา
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา  “ คณะกรรมการสรรหาคณบดี...”    ประกอบดวย 

(1)  อธิการบดี             เปนประธาน 
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิ  จํานวน 2  คน             เปนกรรมการ   
 (3)  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  จํานวน  2  คน         เปนกรรมการ 
(4)  ประธานสภาอาจารย           เปนกรรมการ 
(5)  ใหประธานแตงตั้งผูที่เหน็สมควรหนึ่งคนเปนเลขานกุาร 

 
  ทั้งนี้  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2550  ไดเลือกผูบริหารมหาวิทยาลัย จํานวน 2  ทาน  คือ คณบดีคณะเกษตรศาสตร และ คณบดีคณะเภสัชศาสตร   
เปนกรรมการสรรคณบดีคณะศิลปศาสตร 

ดังนั้น  เพื่อใหการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร   เปนไปตามขอบังคับ
ดังกลาว    จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
จํานวน  2  ทาน  เปนกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร  

 

มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  2  ทาน ดังนี้ 
 1.  ศาสตราจารยพิเศษ ดร. ยุวัฒน  วุฒิเมธี 
 2. ศาสตราจารย ดร. กนก   วงษตระหงาน 
 

/5.3กําหนดการประชุมคร้ังท่ี  2/2551... 
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5.3 กําหนดการประชุมคร้ังท่ี  2/2551 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คราวตอไป ซ่ึงเปน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  2/2551  คือ วันเสารที่   29  มีนาคม   2551  
 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  13.40 น. 
 
 
 
 
.....................................................     …………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                    (ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ 
          ผูจดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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	และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551  โดยคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนการเปิดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว  และคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้พิจารณาหลักการ ในการประชุมครั้งที่   2/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550  นั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในวิชาการด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูง สามารถทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือนำเสนอผลงานต่อผู้อื่นได้ ใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
	คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด จำนวนรับ  40  คน  จัดการเรียนการสอน   ณ   วิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จังหวัดมุกดาหาร  กำหนดเปิดรับ ภาคต้นปีการศึกษา 2551 (ได้ประชาสัมพันธ์การรับแล้ว)  โดยรับนักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาจำนวน 106 หน่วยกิต   ใช้ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี และไม่เกิน 4 ปี โดยประเด็นการพิจารณา มีดังนี้

