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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  2/2550 
วันเสารท่ี   28  เมษายน  2550   เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  ชั้น  5  อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผูที่มาประชุม 
 1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน          จันทรสกุล       นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2. ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน          วุฒิเมธี                อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 3. ศาสตราจารยกนก           วงษตระหงาน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 4. ศาสตราจารยปริญญา          จินดาประเสริฐ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
     5. นายแพทยนิรันดร           พิทักษวัชระ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 6. นายโสภณ           สุภาพงษ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 7. รองศาตราจารยคุณหญิงสุมณฑา              พรหมบุญ                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
     8. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ             กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
     9. นางอรวรรณ          ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  10. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย      กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
        นายนกิร           วีสเพ็ญ      ประเภทโดยตาํแหนง           
 11. ประธานสภาอาจารย              กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส         จิตตเจริญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
  12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนติย         ธีระวัฒนสขุ         ประเภทผูบริหาร 
  13. คณบดีคณะศิลปศาสตร             กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา         ทวีสิทธิ์                ประเภทผูบริหาร 
  14. คณบดีคณะเกษตรศาสตร                 กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยวัชรพงษ         วัฒนกูล                ประเภทผูบริหาร 
  15.  รองศาสตราจารยเกรยีงไกร         โชประการ           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

                   ประเภทคณาจารยประจาํ 
   16.  รองศาสตราจารยสัมมนา         มูลสาร            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
              ประเภทคณาจารยประจํา 
   17.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล       อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
           ประเภทคณาจารยประจํา 
 
 

/20.   นางสาวอินทริา   ... 
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 18.   นางสาวอินทิรา         ซาฮีร                    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
19.    รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูชวยศาสตราจารยมนูญ       ศรีวิรัตน 
20.    นางอรอนงค        งามชัด      ผูชวยเลขานุการ 
21.    นายธีระศักดิ์         เชียงแสน      ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูที่มาประชุมไมได 
  1.     นายสุทธินันท     ปรัชญพฤทธิ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  2.     ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  3.     อธิการบดี       กรรมการสภามหาวิทยาลัย     
      ศาสตราจารยประกอบ         วิโรจนกูฎ            ประเภทโดยตาํแหนง    
 

ผูเขารวมประชุม 
  1.  นายสุภชัย                 หาทองคํา       รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ    อินทรประสิทธิ์         รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เร่ืองที่ประธานแจง      
   ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม กลาว
แสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวฒุิ และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งแจงรายชื่อผูที่ไมเขารวมประชุม       และมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน 
กรรมการและเลขานุการ รายงานตอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยเกีย่วกบัการรับนักศกึษาระบบ Admission   ซ่ึงผูชวย
ศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน กรรมการและเลขานุการ ไดรายงานวา  ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดมมีติ
ยืนยนัใหใชผลสอบ o-net คร้ังแรกสําหรับการสมัครระบบ Admission โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
จะไดช้ีแจงขอมูลดังกลาวตอศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคาดวาจะสามารถ
ประมวลผลระบบ Admission และสามารถประกาศผลสอบไดทันเวลาที่กําหนด 
 

   1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
   1.2.1 การรับสมัครผูมีความสามารถทางดานกีฬา (โควตากีฬา) ประจําปการศึกษา 
2550 
   ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน กรรมการและเลขานกุาร แจงตอทีป่ระชุมวา ตามที่กอง
บริการการศึกษา ไดดําเนินการรับสมัครผูมีความสามารถทางดานกฬีา (โควตานกักฬีา) ประจําปการศึกษา  2550 
ระหวางวันที่ 5 เมษายน – 21 พฤษภาคม  2550  จํานวน  79  คน แยกรายละเอียดดังตอไปนี้  

/คณะเกษตรศาสตร...  
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   คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  10 คน 
   คณะวิทยาศาสตร  จํานวน    12 คน 
   คณะเภสัชศาสตร  จํานวน      2 คน 
   คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน      5 คน 
   คณะบริหารศาสตร  จํานวน  30 คน 
   คณะนติิศาสตร   จํานวน      5 คน 
   คณะรัฐศาสตร   จํานวน  15 คน   
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและขอใหอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาที่มีความสามารถทางดาน
กีฬา (โควตากีฬา) ตดิตามความกาวหนาการเรียนของนักศึกษา และใหนําเสนอผลการ
เรียนตอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยรับทราบในอนาคต 

 

1.2.2 การจัดท่ีนั่งการศึกษาใหกับเยาวชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน กรรมการและเลขานกุาร แจงตอทีป่ระชุมวา  ในคราว 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  ครั้งที่ 1/2550 เร่ือง ขอความอนเุคราะหการจัดที่นั่งการศึกษาใหกับ
เยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต  อันประกอบดวยจังหวดัปตตานี จังหวดัยะลา จังหวัดนราธิวาส และจงัหวัด
สงขลา  เฉพาะในพื้นที่  4  อําเภอไดแก อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวแีละอําเภอจะนะ  มติที่ประชุม
เห็นชอบใหจดัการศึกษาใหกับเยาวชนดังกลาว  จํานวน  10 ที่นั่ง  ซ่ึงแตละคณะจะตองกําหนดจํานวนรับใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหกองบริการการศึกษาดําเนนิการจัดทําเปนประกาศ
มหาวิทยาลัย 
   กองบริการการศึกษาไดดําเนินการรวบรวมจํานวนทุนการศึกษาจากคณะตางๆ เรียบรอย
แลว  ทั้งหมด 14 ทุน โดยแตละทุนจะไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการศกึษาและคาหอพักของมหาวทิยาลัย 
รายละเอียดตามตารางที่สรุป  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและขอใหอาจารยท่ีปรึกษาของนกัศึกษากลุมนี้ติดตาม
ความกาวหนาการเรียนของนักศึกษาเปนพิเศษ และใหนําเสนอผลการเรียนตอท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบในอนาคต 
 

/1.2.3 การรายงานผลการดําเนินงาน... 
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1.2.3  การรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําป พ.ศ. 2549  
   ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน กรรมการและเลขานกุาร แจงตอทีป่ระชุมวา จากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําป พ.ศ. 2549 ไดมีมติให คณะ สํานัก และหนวยงานดําเนินการตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย  ฝายเลขานุการไดดําเนนิการแจงคณะ สํานัก และหนวยงาน รายงานผลการดาํเนินงานตามมติที่
ประชมุสภามหาวิทยาลัย  มีคณะ สํานัก และหนวยงาน รายงานผลการดําเนนิงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร  คณะเภสัชศาสตร กองบริการการศึกษา และงานประกันคณุภาพการศึกษา (รายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 
    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและขอใหการรายงานผลการดําเนินงานตามมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเปนความรบัผดิชอบของแตละคณะ/หนวยงาน  และใหกองแผนงานเพิ่มเติม
รูปแบบการายงานผลการดําเนินงานโดยมขีอเสนอแนะดงัตอไปน้ี 
1. ใหจัดทําแบบสรุปเพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานของแตละคณะ/หนวยงาน 
2. ใหเพิ่มปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงานของแตละคณะ/หนวยงาน 
3. ใหรวบรวมขอมูลท่ีมีความสําคัญ 
4. การรายงานผลการดําเนินงานของแตละคณะ/หนวยงานใหจัดทําเปนรปูแบบเดียวกัน 

 

1.2.4 ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2549 
นายสุภชัย   หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงตอที่ประชุมวา ตามบทบัญญัติ ขอ 

9(2) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการจัดสวสัดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547   กําหนดใหสวน
ราชการออกระเบียบสวัสดิการวาดวยการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการ ในการนีม้หาวิทยาลัย  โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯไดออกระเบียบสวัสดกิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2549 
ประกาศใชเมือ่วันที่  30 ธันวาคม 2549 
ท่ีมา และหลักการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. 2547 
   สํานักงาน ก.พ.ไดปรับปรุงระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ พ.ศ.2530  โดยออกระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.2547 มาใช
แทน  โดยยึดหลักการในระเบียบฉบับเดิม(ขอ 1-4    และหลักการใหม ขอ 5-9) ดังนี ้
   1.ใหหวัหนาสวนราชการริเร่ิม  ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมกีารจัดสวสัดิการขึ้นเองเปนการ
ภายใน โดยการแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายในสวนราชการและผูรับผิดชอบงานดานสวัสดิการของสวนราชการ
เปนผูดําเนนิการ 
 
 

/2.ขาราชการที่ปฏิบัติงานสวัสดิการ... 
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    2.ขาราชการที่ปฏิบัติงานสวัสดิการถือเปนการปฏิบัติราชการตามปกต ิ
   3.อนุญาตใหใชอาคารสถานที่ราชการตามความจําเปน และใหใชน้ําและกระแสไฟฟาไดโดย
ประหยดัเพื่อจดักิจกรรมสวัสดิการ 
   4.ใหนําเงนิรายไดจากการจดักิจกรรมสวัสดิการไปใชจายในทางทีเ่กีย่วของโดยตรงกับ
กิจกรรมสวัสดิการโดยไมตองนําสงคลังแผนดิน 
   5.การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการสามารถครอบคลุมเจาหนาที่ทกุคนในสังกัด 
   6.มีคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ สํานักงาน ก.พ. เปนคณะกรรมการกลางเพื่อกาํกับดูแล
และชี้แนะแกไขปญหาการดําเนินงาน 
   7.เพิ่มบทบาทของสมาชิกในสวนราชการนั้น ใๆหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการของสวนราชการมากขึ้น    
   8.ใหสวนราชการสามารถจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจไดตามเกณฑที่คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ
กําหนด  
   9.ปรับปรุงขอกําหนดวิธีการดําเนินการและการบริหารทางการเงินใหชัดเจนโปรงใสและตรวจสอบได
  
 ท่ีมาของเงินกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ที่มาของเงินกองทุนสวัสดิการในชวงที่มีการเริ่มตนกอตั้ง มทีี่มาจาก  4  ชองทาง คือ  

 1.    เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให 
 2.    ระดมทุนจากสมาชิก(บคุลากรในสังกดั)    

  3.    เงินบริจาค 
  4.    เงินกูจากสวนราชการอืน่ หรือสถาบันการเงิน 
ท่ีมาของคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยมีองคประกอบ ที่มาจาก  2  สวน(รวม 16 คน) คอื 
  1. อธิการบดีแตงตั้งจากขาราชการ  จํานวนไมเกิน   7   คน ผูมีวุฒิหรือ 
   ประสบการณดานการเงนิ  1  คนเปนเหรัญญิก และผูรับผิดชอบงานดาน 
   สวัสดิการเปนเลขานุการ(รวมกรรมการสวนที่ 1 จํานวน 9 คน) 
  2. ตัวแทนสมาชิกคัดเลือกกนัเองไมเกิน 7  คน 
สมาชิกมี 3 ประเภท 
  1. สมาชิกสามัญ  ไดแก  ขาราชการและลูกจางประจําสังกัดมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี  
  2. สมาชิกวิสามัญ ไดแก พนักงานและลูกจางชั่วคราวสังกดัมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 
  3. สมาชิกสมทบ  ไดแก  สมาชิกสามัญ วิสามัญที่เคยปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานีและลูกจางชาวตางประเทศทีค่ณะกรรมการฯรับเขาเปนสมาชิก 
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

/จึงนําเรียนที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนรายละเอียดของการเบิกจายดาน
ตางๆไมใหมีความซ้ําซอนกับสวัสดิการดานอื่นๆ  พรอมท้ังใหมีการตรวจสอบที่รัดกุม 
และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
1.  ใหพิจารณาการจัดสวัสดกิารภายในสวนราชาการประเภทตางๆ โดยไมจําเปนตอง     
     ดําเนินการทั้งหมด 
2.ใหแยกภารกจิสวัสดิการออกจากระเบียบของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 
ท้ังนี้ ใหมีการประชาสัมพนัธแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และนําเสนอรายละเอยีด
เพิ่มเติมท่ีเก่ียวของตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป  
 

1.2.5 การปรับปรงุรายวิชาในหลักสูตร  จํานวน 4 หลักสูตร  6 รายวิชา   
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา 

ตามที่คณะศิลปศาสตรและคณะบริหารศาสตรเสนอขอปรับปรุงรายวชิาในหลักสูตร จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จํานวน 1 รายวิชา ไดแก ขอ

แกไขจํานวนหนวยกิตรายวชิา 
จาก 1451 481 การฝกงานภาคสนาม  6 หนวยกิต  
เปน 1451 481 การฝกงานภาคสนาม  3 หนวยกิต   
ขอเปดรายวิชาใหม ไดแก 1451 482 การศึกษาคนควาอิสระทางสังคมศาสตร  

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็วาตองลดจํานวนหนวยกิตรายวิชา 
เหลือ 3 หนวยกิต และใหเรียนวิชาการศกึษาคนควาอิสระแทน เพื่อใหนกัศึกษาไดนําความรูจากการสัมมนาและการ
ฝกปฏิบัติมาประมวลเปนความรูและการนาํเสนอผานการศึกษาคนควาอิสระ 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว จํานวน 1 รายวชิา   ไดแก ขอ
แกไขชื่อรายวชิา 
จาก 1449 310 หลักการวจิัยเบื้องตน  
เปน 1449 310 วิธีวิจยัทางการทองเที่ยวและบริการ   

เนื่องจากชื่อรายวิชาดังกลาวคลายคลึงกับรายวิชา 1441 310 หลักการวจิยัทาง 
สังคมศาสตร 1 ซ่ึงอาจทําใหนกัศึกษามีความสับสนในการลงทะเบียน คณะศลิปศาสตรจึงเสนอขอแกไขรายวิชา
และปรับคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสังคมศาสตรและการพัฒนา จํานวน 1 
รายวิชา   ไดแก ขอแกไขชื่อและคําอธิบายรายวิชา 
จาก 1452 964 การจัดการความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

                             (Conflict Management  in   Resource and Environmental management )  
 

/เปน 1452 964 การจัดการความขัดแยง... 
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เปน 1452 964 การจัดการความขัดแยงในประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
(Conflict Management in Natural Resource and Environmental Issues)      

   เนื่องจากคณะเห็นวาควรแกไขปรับชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชา  

4.  รายวิชาในหลักสูตรคณะบริหารศาสตร จํานวน 2 รายวิชาไดแก  
4.1 ขอลดจํานวนหนวยกิตรายวิชา  
จาก  1701 470 จริยธรรมธุรกิจ   3(3-0-1)  
เปน  1701 470 จริยธรรมธุรกิจ   2(2-0-2) 

เนื่องจากคณะจะเปดรายวิชาพุทธเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิชาพืน้ฐานใน 
คณะควบคูกับรายวิชานี้ จึงขอปรับลดจํานวนหนวยกิตลง  

4.2 ขอปรับปรุงชื่อวิชาและคาํอธิบายรายวชิา  
จาก  1708 200 พุทธเศรษฐศาสตร (Buddhist Economics)  
เปน  1708 200 พุทธเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจพอเพียง  
(Buddhist Economics and Sufficiency) 

เนื่องจากคณะมีความเหน็วาแนวคดิของเศรษฐศาสตรเชิงพุทธสอดคลองกับแนวคิด 
ทฤษฎีเศรษฐกจิพอเพียง และเพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหเปดสอนเนื้อหาดานเศรษฐกิจพอเพยีง 
คณะกรรมการวิชาการเห็นวาควรปรับรายวชิานี้ใหเปนรายวิชากลุมมนษุยศาสตรสังคมศาสตรในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

การขอแกไขรายวิชาในหลักสูตรทั้ง 6 รายวิชา ใน 4 หลักสูตรนี้ มีผลกระทบกับการ 
รับทราบและการรับรองคุณวุฒิของบัณฑติ  เนื่องจากการแกไขรายวิชาในหลักสูตรที่ไดรับความเหน็ชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนแลว มีความจําเปนตอง
แกไขหลักสูตรและใบรายงานผลการศึกษาใหตรงกับเอกสารหลักสูตรที่เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อมิใหเกิดปญหากับนักศึกษาในการนําไปสมัครงานหรือการศึกษาตอ จึงจําเปนตองขอมติจากสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อแจงตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบและขอใหคณะเพิม่รายวิชาตางๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไป พรอม
ทั้งแกไขชื่อภาษาอังกฤษในวชิา 1708 200 พุทธเศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจพอเพยีง เปน  
Buddhist Economics and Sufficiency Economy  
 
 
 
 

 
/1.2.6 การรายงานผลการดําเนินงาน... 
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1.2.6 การรายงานผลการดําเนินงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
   นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชมุสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  1/2550 ระเบียบวาระที่ 5.4 สรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอ 3 มีมติใหหนวยงานอสิระ เชน  โรงพิมพมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
โครงการจัดตัง้สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน จัดทําบัญชีสรุปรายรับจายนําเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยทกุสิ้นปงบประมาณ นั้น 

บัดนี้ โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใครเสนอรายงานผลการดําเนนิงานในรอบ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549   ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
    

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.7 สรุปการขออนุมัติและการปรับปรงุหลักสูตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที่ประชุมวา 

ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรและเปดการเรยีนการสอนมาตั้งแตป 2535 จนถึงป 2550 ไดมีการอนมุัติ 
หลักสูตรใหม และการปรบัปรุงหลักสูตรมาโดยตลอด  มีจํานวนหลักสูตรที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
(นับรวมหลักสูตรที่เสนอเขาสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550) จาํแนกได
ดังนี ้
   หลักสูตรปริญญาตรี   จํานวน   42  หลักสูตร 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  จํานวน      2  หลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาโท   จํานวน  26  หลักสูตร 
   หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตขั้นสูง จํานวน     0  หลักสูตร 
   หลักสูตรปริญญาเอก   จํานวน  13  หลักสูตร 
   รวมทั้งส้ิน       83 หลักสูตร 
   โดยมีหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรแลว จํานวน  62  หลักสตูร  และหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงคืนใหแกไข
และหรืออยูในระหวางการรอผลการพิจารณา จํานวน 21 หลักสูตร ทั้งนี้ (ไมนบัหลักสูตรที่เคยผานการรับทราบแลว
และอยูในระหวางการปรับปรุง)  หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงคืนใหแกไขสวนใหญ
เกี่ยวของกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหมีผลบังคับใช (ไดแก 
คุณสมบัติผูเขาศึกษา การสําเร็จการศึกษา จํานวน/คุณวฒุิอาจารย เปนตน)  รวมทั้งการใชช่ือปริญญาที่ไมเปนไปตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาและแผนการศึกษาทีไ่มละเอียดชดัเจน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

/จึงนําเรียนที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ...  
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   

 

มติท่ีประชุม  รับทราบและขอใหรายงานความกาวหนาของหลักสูตรจํานวน 21 หลักสูตร
ตามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงคืนใหแกไขและหรืออยูในระหวางการรอ
ผลการพิจารณาตอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลัยทราบในคราวตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           คร้ังท่ี  1/2550  เม่ือวันเสารท่ี  17  มีนาคม  2550 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2550  
วันเสารท่ี 17 มีนาคม 2550 โดยมีขอแกไข ดังนี ้
 ขอความเดิม     แกไขเปน 
หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 15  
...ในอนาคตวามหาวิทยาลัยจะมีการพัฒนา  ...ในอนาคตวามหาวิทยาลัยตองการจะเปน 
สิ่งใดไปในทิศทางใด อีก 5-10 ป ขางหนา     อยางไรในอีก 5-10 ป ขางหนา 

         หนาท่ี 10 บรรทัดสุดทาย 
      ตัดขอความ “และสาขาวิชาศิลปะการแสดง”  

 ออก 
         หนาท่ี 14 บรรทัดท่ี 22  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ และอาคารดังกลาว
ควรใหบริการใหแกนักศึกษาทุกชวงชัน้ สวน
คาใชจายใดๆ อันเกิดขึ้นในอาคารหลังดงักลาว
ทางมหาวิทยาลัยจะ ไมรับผดิชอบ 

หนาท่ี 16 บรรทัดท่ี 10    
ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ              ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 
จํานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ..   ชุด ใหดาํเนินการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ 
      ทําหนาท่ียกรางขอบงัคับตางๆ คณะกรรมการ

... 
   หนาท่ี 18 บรรทัดท่ี 3 

...นักศึกษาทราบในการใชพืน้ท่ี ดังกลาว..  ..นักศึกษาทราบในใชพื้นที่ ดังกลาวและให 
                                                                    นําเสนอสภาในคราวตอไป 

/หนาที่ 19 บรรทัดที่ 23... 
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   ..จํานวน 12 คน ดังนี้...   จํานวน 12 คน และใหรองอธิการบดีเปน 

              เลขานุการ 
 

   และใหฝายเลขานุการฯ ปรับเปล่ียนรปูแบบใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
   3.1  รายงานความกาวหนาการดาํเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
 

   ท่ีประชุมขอถอนเรื่อง 
 

   3.2  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการออกเปน 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดรายงานวา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดออกคําส่ังแตงตัง้ 

คณะกรรมการ   2  คณะ คือ คณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่   
คณะกรรมการชุดที่ 1  พิจารณาการออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มี  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมเปนกรรมการ 2  ทาน คือ ศาสตราจารย ดร.กนก วงศตระหงานกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษาและนายนกิร วีสเพ็ญ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  
  คณะกรรมการชุดที่ 2 พิจารณารางขอบังคับเกี่ยวกับดานบุคคล การเงิน และ พัสด ุ 

มีศาสตราจารย ดร.อมร จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา และ ขอใหผูชวย

ศาสตราจารย วรรณวไล อธิวาสนพงศ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
รายงานความกาวหนาตอไป 

ผูชวยศาสตราจารย วรรณวไล อธิวาสนพงศ รายงานความกาวหนาโดยมี 
รายละเอียดแนบดังเอกสารประกอบการประชุมวาระ 3.2 ตามกรอบภาระงานทีก่ําหนดไวในคําสั่ง ดังนี้  

(1) การใหความรูและรับฟงความคิดเห็น เนื้อหาและรูปแบบของเนื้อหา จะการอธิบาย ราง
พระราชบัญญัติโดยรวมโดยจัดแยกเปนประเด็นใหญ และใชภาษาที่งายตอความเขาใจ
ของบุคคลทั่วไป การเผยแพรจะทําหลายวธีิ ทั้งแบบเอกสาร และบรรจุไวในเว็บไซด
มหาวิทยาลัย การรับฟงจะใชแบบสอบถามควบกับการจัดเสวนาตามหนวยงานตางๆ  

(2) ขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาการเตรยีมความพรอมฯ คณะกรรมการ
ไดกําหนดขอมูลประกอบการพิจารณาฯ ดังนี้  

 
 

/สถานภาพการเงินของมหาวิทยาลัย  ... 
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• สถานภาพการเงินของมหาวทิยาลัย  ไดแก ประมาณการรายรับ ประมาณการคาใชจาย
ดานบุคคลากร และ แนวทางบริหารการเงนิของมหาวิทยาลัย  

• ภาวะคุกคามทีจ่ะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย 

- สภาพการแขงขันของตลาดอุดมศึกษา 

- แนวโนมการสูญเสียอาจารยที่มีคุณภาพสงู 

- การเปลี่ยนแปลงของการบริหารงานภาครัฐ 

      ทั้งนี้การประมาณการรายรับและรายจายดานบุคคลากร    ตองอิงจํานวนนักศกึษาเปน
หลักซึ่งเมื่อพิจารณาแผนการรับนักศึกษาทีค่ณะตางๆแจงไว (ตารางที่ 1)ในป 2551 เปนจํานวน 

20,397 คนนั้น จะพบวา เกนิกวาทีก่ําหนดไวในแผนแมบทเดิมของมหาวิทยาลัย คอื นักศึกษารวม

บุคลากรทั้งหมดเพียง 15,000 คน และเพือ่ใหมีจํานวนอาจารยไดตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัย

จะตองจดัหาอาจารยเพิ่มอีก 225 คน (ตารางที่ 3)   ดังนั้น จึงขอใหสภามหาวิทยาลัยพจิารณา

แผนการรับนกัศึกษา เพื่อจกัไดนาํไปประมาณการรายจายดานบุคคลตอไป  
  

มติท่ีประชุม   เห็นชอบแนวทางการใหความรูและวิธีการรับฟงความคิดเห็น และไดเสนอแนะ 
การจัดหาขอมลูประกอบการพิจารณาระยะเวลาการเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับ ดังนี ้
1. ใหทบทวนและกําหนดลําดบัความสําคัญของเปาหมายของการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ใน

ประเด็นตางๆ ซ่ึงไดแก   

• คุณภาพบณัฑติ 

• การแสวงหาทรัพยากรการผลิต 

• ความอิสระในการบริหารจัดการ 

• ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

2. ใหติดตามความเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐที่เกีย่วของโดยตรงและโดยออม มา
ปรับปรุงขอมูลที่ตองใชประกอบการพิจารณาออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ไดแก มาตราฐาน
อัตรากําลังของ กพอ. ฯลฯ 

3. ใหวเิคราะหขอมูลที่ตองใชใหตรงกับสภาพจริง ตัวอยาง มาตรฐานจํานวนอาจารยของสาขา
แพทยศาสตรและเภสัชศาสตร แตละชวงชั้นตองมีความแตกตางกัน 

4. ใหแจกแจงเงื่อนไขการสนับสนุนมหาวทิยาลัยในสภาพที่เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ จาก 
รัฐบาล และ สกอ. วามีอะไรบาง ส่ิงเหลานี้จะทําใหตอบไดวา จะออกเปนมหาวิทยาลัยใน

กํากับไดหรือไม  
 

 

 

/ในสวนของรางพระราชบัญญัติ… 
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ในสวนของรางพระราชบัญญัติ ขอใหวิเคราะหวา ไดตอบโจทยใหญ 4 เรื่องหรือไม   คือ 

• ทําใหประชาชนที่มีศักยภาพเขาถึงสิทธิทางการศึกษาไดอยางแทจริงอยางไร 

• จะยับยั้งใหเกดิการบริหารการศึกษาเชิงพาณิชยไดอยางไร 

• ตองไมเอื้อใหเกิดสภาพการรวบอํานาจของฝายบริหาร แตจะตองมีการกระจายอํานาจ การ
ถวงดุลย เนนใหมีการกระจายในประชาคมและทองถ่ินโดยไมมกีารแทรกแซงจากภาค
การเมือง และ ภาคธุรกิจ 

• การเปนมหาวทิยาลัยในกํากบัจะตองนําไปสูคุณภาพทางการศึกษาที่เขมขนยิ่งขึ้น 
อยางไรก็ตาม ในสภาพมหาวิทยาลัยยังไมสามารถออก หรือ มีเงื่อนไขที่ทําใหไมสามารถ
ออกไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ ที่ประชมุฯไดเสนอแนะ ใหมหาวิทยาลัยมีการเตรยีมความ
พรอมที่จะกาวไปเปนมหาวทิยาลัยคุณภาพในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

• ปรับทัศนคติบุคลากรใหมีความเปน Public Service และมคีวามคลองตัวยิ่งขึ้น 

• เชื่อมโยงกลไกตางๆที่ใชอยูในปจจุบนัใหเกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากที่สุด 

• ปรับปรุงระบบการคัดเลือกและระบบการพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพการสอนยิ่งขึ้น 
 
3.3 รายงานการศกึษาการจัดตัง้โรงเรียนสําหรบับุตรบุคลากร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ผูชวยศาสตราจารย วรรณวไล อธิวาสนพงศ รายงานผลการศึกษา โดยม ี

รายละเอียดแนบดังเอกสารประกอบการประชุมวาระ 3.3 ในประเดน็ตางๆ คือ จํานวนบุตรของบุคลากร อายุ 2 – 15 

ป มี 733 คน  และยังมีนักเรียนทุนทีจ่ะกลับมาอีก ประมาณ 170 คน ซ่ึงจะทําใหจํานวนบุตรเพิ่มขึ้น และไดศึกษา

ขอมูลการตั้งโรงเรียน มอ.วทิยานุสรณ เพื่อเปนสวัสดกิารสําหรับบุตรหลานบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

วิทยาเขตหาดใหญ ใชงบประมาณเบื้องตน 150 ลานบาทและรับนักเรียนจากชุมชนภายนอกดวย พบวา มีการจดัตั้ง
ในรูปมูลนิธิ และ ยืมเงินจากสหกรณออมทรัพยฯมาดําเนนิการ และ ขอความรวมมือจากคณาจารยมหาวิทยาลัยเปน
พี่เล้ียงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหปการศกึษา 2550 ซ่ึงเปนปที่ 3 ของการจัดตั้งไดรับความนิยมจาก

ชุมชนอยางมาก  สําหรับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดานศักยภาพทางการจัดการทางวิชาการนัน้ คณะที่เกี่ยวของมี
ประสบการณมาตอเนื่องเพยีงพอ แตประเด็นเรื่องเงินทนุยังไมสามารถหาขอสรุปได วาจะไดรับการสนับสนุนได
อยางไร  

 

มติท่ีประชุม คณะกรรมการไดอภิปรายอยางกวางขวาง และ เหน็ความสําคัญ 

ของเรื่องการจัดการศึกษาของบุตรบุคลากรเปนอยางมาก แตการ
จัดตั้งโรงเรียนอาจกอภาระดานการเงินแกมหาวิทยาลัยในระยะ
ยาว ดังนั้นจึง เห็นชอบ ใหตั้งคณะทํางานเพือ่ศึกษาแนวทาง 
 

 

/จัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน… 
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จัดการการศกึษาขั้นพื้นฐานในเชิงลึก เพื่อใหไดวิธีการที่
เหมาะสมและเกิดประโยชน ทั้งตอบุคลากร มหาวิทยาลัย และ
ทองถ่ิน และนาํเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ัง
ตอๆไปดวย  

 

   3.4  รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรท่ีผานการพิจารณาจากสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี  1/2550 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2550 ใหเสนอความกาวหนาการดําเนินของ
หลักสูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพือ่รับทราบ ความทราบแลวนั้น    งานหลักสูตรใครขอรายงานผลการ
ดําเนินงานหลกัสูตรที่ผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2550  และงานหลักสตูรไดตรวจสอบการ
แกไขเอกสารเรียบรอยแลว จํานวน 4 หลักสูตร เพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให
ความเหน็ชอบหลักสูตร ไดแก 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
    หลักสูตรใหม พ.ศ.2548 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
    หลักสูตรใหม พ.ศ.2548 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตร 
    ปรับปรุง พ.ศ. 2548 

การดําเนินงานหลังจากเสนอหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยทราบ/พิจารณาแลว   งานหลกัสูตร 
ไดดาํเนินการ ดังนี ้

1. ตรวจสอบหลกัสูตรฉบับสมบูรณ ที่คณะไดแกไขตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยกําหนด  จากการตรวจสอบคณะไดแกไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดแลว   คาดวาจะสามารถสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบไดภายในเดือน
เมษายน 2550 

2. การตรวจสอบอื่นๆ  กอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ    งาน
หลักสูตรจะตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ในทกุหัวขอการเสนอหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
ฯ ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด โดยหากไมดําเนินการแกไขใหไดตามเกณฑมาตรฐาน จะไม
ดําเนินการสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

 
 

/มติที่ประชุม  รับทราบและเห็นชอบ... 
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   มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 การขออนุมัตปิรับปรงุคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตท้ังระดับ 
ปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

   รองอธิการบดฝีายวชิาการขอถอนเรื่อง 
 

   4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
   4.2.1 การขออนุมัตแิตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการ 

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวชิาการ แจงตอที่ประชุมวา ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเรื่องหลักเกณฑ 
และวิธีการพจิารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 
2549 ตามบทเฉพาะกาลขอ 8.1 ผูเสนอขอกาํหนดตําแหนงยื่นเรื่องกอนวนัที่ 1 ตุลาคม 2549 ใหพจิารณาตาม
หลักเกณฑ ก.ม. สวนวิธีการใหดําเนินการตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการกําหนด  

 หลักเกณฑ    
- อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะกรรมการประจําคณะตรวจสอบ   คุณสมบัติผล

การสอนและผลงานทางวิชาการในเบื้องตน  
- คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเห็นชอบตามคณะกรรมการประจําคณะ 
วิธีการ 

- ใหปฏิบัติตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเรื่อง หลักเกณฑ 
และวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2549  คือ 

-   คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
เพื่อทําหนาทีป่ระเมินผลงานทางวิชาการในสาขาวิชานัน้ๆ ซ่ึงมีองคประกอบ ดังนี ้
         (1)  ประธานกรรมการแตงตั้งจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
          (2)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3-5 คน 

การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 
ตองคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผูทรงคุณวุฒิที ่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนดสําหรับสาขาวิชา
นั้นๆ โดยตองเปนบคุคลภายนอกสถาบันที่ผูขอสังกัด  และมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาตําแหนงที่เสนอขอ และ
กําหนดใหตองมีการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ โดยมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และใหการดําเนนิการอยูในชัน้ความลับทุกขั้นตอน 
 
 

/เกณฑการตัดสิน… 
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   เกณฑการตัดสิน ผลงานทางวิชาการตองมีปริมาณและคณุภาพที่แสดงความเปน
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการพิจารณาความเหน็ของคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิแลว ใหนาํเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

ผาน  ใหอธิการบดีออกคําสั่งแตงตั้ง และแจงให สํานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการทราบภายใน 30 วนั นับแตวันที่ออกคําส่ังแตงตั้ง  
   ไมผาน ใหผูขอยื่นเรื่องใหมหลังจาก 6 เดือนเมื่อไดรับทราบมติสภามหาวิทยาลัยวาไมผาน 
   ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการไดดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดแลว และกรณีผูที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงกอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 โดยที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ใหนําผลการพิจารณาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
                     จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา แยกเปน 2 กรณีคือ 

1. กรณีผาน    เหน็ควรอนุมัตแิตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการกรณีผูขอ 
กําหนดตําแหนงที่ผานตามหลักเกณฑที่กาํหนด  จํานวน  12 ราย 

2.  กรณีไมผานการพิจารณา  จํานวน 4 ราย   รายละเอียดความเห็นของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒ ิ (Readers) ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณาแลว เหน็ชอบตามกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ   (Readers) รายละเอียดเหตุผลที่ไมผานเกณฑของผูขอแตละรายปรากฏ 
 (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม...    
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   มติท่ีประชุม   รับทราบผูท่ีไมผานการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการจํานวน 4 ราย   

และอนุมัติแตงตัง้บุคคลใหดาํรงตาํแหนงทางวิชาการจํานวน 12 ราย ดงันี้ 
 

ลําดับท่ี รายชื่อ ตําแหนงทางวชิาการ 

1. นางสาวเสาวด ี กงเพชร ผูชวยศาสตราจารย 

2. นายศุภกร  ภูเกิด รองศาสตราจารย 

3. นายถาวร  สภุาพรม ผูชวยศาสตราจารย 

4. นายสมบตัิ  สนิธุเชาว ผูชวยศาสตราจารย 

5. นางวชัรี  ศรีคาํ ผูชวยศาสตราจารย 

6. นางศรปีระไพ  ธรรมแสง ผูชวยศาสตราจารย 

7. นางสาวระวิวรรณ  แกงอมตวงศ ผูชวยศาสตราจารย 

8. นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ ผูชวยศาสตราจารย 

9. นางสาวพรพรรณ  พึ่งโพธิ ์ ผูชวยศาสตราจารย 

10. นายสุพล  สําราญ ผูชวยศาสตราจารย 

11. นางสาวรสสุคนธ  เหลาไพบลูย ผูชวยศาสตราจารย 

12. นางสาววิภาวี  เสาหิน รองศาสตราจารย 
 

 4.2.2 กรรมการพิจาณาตําแหนงทางวิชาการขอลาออกและขออนุมัติแตงตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวชิาการแทน 

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวชิาการ แจงตอที่ประชุมวา ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 5/2549 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2549 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ นั้น    เนื่องจากศาสตราจารยไพรัช    ธัชยพงษ     ดาน
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร     ไดขออนุมัตลิาออกจากการเปนกรรมการเนื่องจากมภีารกิจที่ตองรับผิดชอบมาก   
   ดังนั้น เพื่อการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงไดแจงใหคณะ
วิศวกรรมศาสตรเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒติามบัญชี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด และ
โครงการจัดตัง้กองการเจาหนาที่ไดโทรศพัททาบทาม เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทนซึ่ง ศาสตราจารยธํารง  เปรม
ปรีดิ์  ทานยินดีรับเปนกรรมการ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิศาสตราจารยธํารง  เปรมปรีดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร เปน 

คณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวชิาการ แทน ศาสตราจารยไพรชั ธัชยพงษ 
 

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

4.3.1 ขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมชื่อวชิาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตร  สาขาวทิยาศาสตร
สิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  วิชาเอกอาชีวอนามัย 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรเสนอขอแกไขชื่อวิชาเอกในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที ่ 18 พฤศจิกายน 2548 และอยู
ในระหวางการรอผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  การขอแกไขชื่อวชิาเอกในสาขาวิชาจาก วิชาเอกอาชีวอนามยั เปน อาชีวอนามัยความปลอดภัย เนื่องจาก 
คณะกรรมการประจําคณะมคีวามเหน็วา  การเปลี่ยนชื่อวิชาเอกเปน  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมคีวาม
สอดคลองกับภาระหนาที่การทํางานเมื่อบัณฑิตสําเร็จการศึกษา   

งานหลักสูตรตรวจสอบแลว  ช่ือวิชาเอกดังกลาวมีช่ือซํ้ากับชื่อวิชาเอกในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร กลุมวิชาชีพเฉพาะทาง กลุมอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ซ่ึงผานสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  และอยูในระหวาง
การรอผลการพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
   การขอแกไขชือ่วิชาเอกดังกลาวผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2550 แลว   (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

4.3.2  ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมท่ีไมมีในหลักสูตร  คณะเภสัชศาสตร  
จํานวน 7 รายวิชา  

1503 505 การผลิตและควบคุมคุณภาพยาจากสมุนไพร  
1503 506 มาตรฐานพืชสมนุไพร 
1503 507 หลักเกณฑการผลิตท่ีดีและการตรวจสอบกระบวนการผลติ 
1503 508 หัวขอปจจุบันทางเภสัชเคมี 
1503 509 การพัฒนาวิธีวิเคราะหทางโครมาโตกราฟ 
1503 510 พฤกษศาสตรพื้นบานทางการแพทย 
1503 514 บทบาททางชีวสมมูลตอการคดัเลือกยาท่ีมีคุณภาพ  

   ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา
คณะเภสัชศาสตร เสนอขอเปดรายวิชาทีไ่มมีในหลักสูตร จํานวน 7 รายวิชา เพื่อเปนวชิาเลือกเฉพาะทางสําหรับ 
 

 
/นักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  … 
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นักศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  ซ่ึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับนักศึกษาในการเสริมความรู ทักษะ 
และประสบการณดานเภสัชกรรม เสริมความรูดานการวิจัยและพฒันาวิชาชีพ  รวมทั้งเสริมความรูดานภูมิปญญา
และพืชสมุนไพร รายวิชาที่ขอเปดไมมีความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาที่มใีนคณะและมหาวิทยาลัย  

ทั้ง 7 รายวิชาดังกลาว ผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 แลว งานพัฒนาหลักสูตร  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ และเสนอหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรตอไปประเด็นเสนอพิจารณาเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปดรายวิชาใหม  จํานวน 7 รายวิชา  
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม   อนุมัติ และขอใหปรับแกไขชือ่รายวิชา ดังนี ้
1.  ใหเพิ่มชื่อ  รหัสวิชา 1503 506  เปน การสรางมาตรฐานพืชสมนุไพร 
2.  ใหปรับเปล่ียนชื่อวชิา 1503 507 เปน หลักเกณฑและวิธีการท่ีดีในการ 
      ผลิตและการตรวจสอบกระบวนการผลติ 

อยางไรกต็าม ขอใหปรับการสอนปฏิบตัิการหองทดลองในรายวิชา 1503 506 และ 1503 
508 ใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

4.3.3 ขออนุมัติเปดรายวิชาใหมท่ีไมมีในหลักสูตร คณะศิลปศาสตร  
จํานวน 2 รายวิชา 

   ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา 
ตามที่คณะศิลปศาสตรเสนอขอเปดรายวิชาใหมที่ไมมใีนหลักสูตร เปนวิชาเลือกเสรีจาํนวน 2 รายวชิา ไดแก  

1)  1421 349 เร่ืองสั้นภาษาองักฤษ 
เพื่อเปดโอกาสใหนักศกึษาไดเปดโลกทัศนผานโลกของวรรณกรรม ฝกวิเคราะห มุมมอง และแนวคดิที่นาสนใจ 
รวมทั้งฝกและพัฒนาการอาน การตีความ การใหเหตุผลสนับสนุนประเด็นความคิดและขอโตแยงของตน 

2)  1421 449 บทละครเอกสมัยใหมและรวมสมัย เพื่อเปดโอกาสใหนักศกึษาไดศึกษา
ความลุมลึกของตัวละคร ภาษา แนวคิด ประเด็นปญหาทางสังคมและวฒันธรรมผานวรรณกรรมประเภทบทละคร   
พัฒนาทักษะการอานเชิงวิเคราะห ทักษะการพูด การเขียน   
   ทั้ง 2 รายวิชาดังกลาวผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยัในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550  และรายวิชาที่ขอเปดไมมีความซ้ําซอนของเนื้อหาวิชาที่มใีนคณะ
และมหาวิทยาลัย  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

 
 

/มติที่ประชุม  อนุมัติ… 
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มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 
4.3.4 ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิน่   

หลักสูตรใหม พ.ศ.2549 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา

ตามที่มหาวิทยาลัยไดทําบนัทึกความตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
เพื่อพัฒนาศกัยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเพื่อเตรียมความพรอมรองรับนโยบายการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนปริญญารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน พรอมอนุมัติ
ปริญญาบัตรใหผูสําเร็จการศึกษา โดยไดรับงบประมาณสนับสนนุจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใตคําแนะนําของคณะกรรมการอํานวยการกลาง คณะกรรมการบรหิาร 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การลงนามความรวมมือดังกลาวมีผลตัง้แตวนัลงนามคือวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548  
และมีพื้นทีก่ารบริการในจังหวดัอุบลราชธานีและอํานาจเจริญ โดยไดเปดรับนกัศกึษาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2549   
ทั้งนี้อธิการบดีไดแจงโครงการดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2548    เมื่อวันที่    19 
พฤศจิกายน 2548  และมีมติอนุมัติใหดําเนินการได โดยใชหลักสูตรตามแบบของมหาวิทยาลัยขอนแกนและให
สอดแทรกเนื้อหาวิชาศกึษาทัว่ไปในหลักสตูรดวย 
        คณะไดจัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณ  โดยใชช่ือรายวิชาในหลักสูตรของกรมการปกครอง
และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหลัก  โดยไดปรับรหัสรายวิชาเปนสังกัดของมหาวทิยาลัย และใชช่ือ
ปริญญาของมหาวิทยาลัย ปจจุบันมหีลักสูตรในลักษณะดังกลาวกระจายตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทั่วประเทศ 
และสถาบันตาง ๆ ไดเสนอหลักสูตรที่รับผิดชอบเพื่อให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
แลว 

หลักสูตรดังกลาวไดเสนอคณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2550  
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550   ที่ประชุมรับทราบแตไมพิจารณารายละเอยีดในหลักสูตร เนื่องจากเปนหลักสูตรเฉพาะ
กิจ ตามแบบที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดกําหนด ซ่ึงไมสามารถปรับปรุงแกไขได  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 
 

   มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมอนุมัติและมีขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ดงันี ้
1.  ใหปรับเปล่ียนหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตร เปนหลักสูตรเดียวตามแนวทางและ   
     จุดมุงหมายของมหาวิทยาลัยอยางแทจริง 
2.  ใหปรับเปล่ียนคุณสมบตัขิองนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาและใหเปนไปตามระบบของ      
     มหาวิทยาลัย 

   3.  ใหชี้แจงเหตุผลการจัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 
     ทองถิ่น   รวมท้ังเสนอขอมูลดานคุณภาพและปริมาณของผูสอนในหลักสูตร 

/4.  ใหจัดทําแผนการใชจาย... 
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   4.  ใหจัดทําแผนการใชจายงบประมาณของการดําเนนิงานในดานตางๆ  

ท้ังนี้ หลังจากทบทวนหลักสูตรใหมแลว ใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยกอนเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

4.3.5 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร   
หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา 
ตามที่คณะศิลปศาสตร  เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรหลักสูตรใหม พ.ศ.
2550  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการบรรจุในแผนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2550 แลว   
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร  มุงเนนการผลติบัณฑิตใหมคีวามรู
ดานนิเทศศาสตร ใหสามารถทําหนาที่ใหขอมูลขาวสาร  ใหการเรียนรูกับคนในสังคม ทําหนาที่ระแวดระวังและ
เตือนภยัอันตรายใหสังคม  บัณฑิตจากหลกัสูตรจะเปนผูมีความรูและความรับผิดชอบตอสังคม คิดวิเคราะหแกไข
ปญหาและบูรณาการความรูได รวมทั้งสนองตอบแนวทางการปฏิรูปส่ือสิทธิการส่ือสาร เพื่อนําไปสูการพฒันา
กระบวนการสือ่สารในสังคม  
   งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบตามมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและไดนําเสนอคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพนัธ 2550 และการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2550  แลว (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัต ิ
 

   4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
4.4.1 ขออนุมัติแกไขปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  

อักษรยอสําหรับสาขาวชิาครยุวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. …. 

   ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดอนุมัตหิลักสูตรใหมเพิ่มในหลายหลักสูตรและสาขาวิชา โดยงานหลักสูตรไดเสนอรางขอ
แกไขพระราชกฤษฎี เพื่อขอเพิ่มเติมแกไขชือ่ปริญญาในสาขาวิชา ดังนี ้

1. งานหลักสูตรไดเสนอเรื่องขอแกไขชื่อปริญญาฯ ตามบันทึกที่ ศธ 0529/0631 ลงวันที่ 5 
ก.พ.2547 ในครั้งนั้น สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีบันทึกแจงกลับมาวามีบางหลักสูตรที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษายังมิไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร จึงยังไมสามารถดําเนินการได  (แพทย 
นิติศาสตร และศิลปประยกุต) 
 
 

/2.งานหลักสูตรไดสงรางดังกลาว… 
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2. งานหลักสูตรไดสงรางดังกลาวใหฝายนิตกิรของมหาวิทยาลัยตรวจสอบ มีความ

จําเปนตองตัดครุยประจําตําแหนงผูบริหารออก เนื่องจากมิไดกําหนดในพระราชบญัญัติ 2533 ของมหาวิทยาลัย จึง
ไมสามารถบรรจุครุยประจําตําแหนงผูบริหารได หากใน พระราชบัญญัติ พ.ศ. .... ในกํากับของรัฐกําหนดไวแลว
และมีผลบังคับใชจึงจะดําเนินการตอไปได  

3. งานหลักสูตรไดแกไขตามที ่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนิติกร แจง ตาม
บันทึกที่ ศธ 0529/4040 ลงวันที่ 7 ก.ค.2547 โดยไดเพิ่มเติมหลักสตูรที่สภามหาวิทยาลัยไดอนมุัติหลักสูตร และ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงกลับมาวา ช่ือปริญญาหลักสูตรพัฒนบูรณาการไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงสงเรื่องคืนใหแกไข  

4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีบันทึกเวยีนการเสนอพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยและสถาบันตาง ๆ ตามบันทึกที่ ศธ 0506(2) ว/1032 ลงวันที่ 14 ก.ค.2548 มี
ประเด็นสําคัญคือ ใหดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัดในการเสนอพระราชกฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยกําหนดวนัใชบังคับยอนหลัง หากสถาบันใดอนุมตัิปริญญาไปแลวและยังไมมกีฎหมายรองรบั ใหรีบจดัทาํราง
พระราชกฤษฎีกากอนเปดการสอนในสาขาวิชานั้นได  ซ่ึงงานหลักสูตรไดตรวจสอบบันทึกจากคณะรัฐมนตรีฉบับ
ดังกลาวแลว มีขอความใหถือเปนหลักการวา “ เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตรสาขาวิชาใดแลว จะตองเสนอราง
พระราชกฤษฎีกา กอนจึงเปดทําการสอนในสาขาวิชานั้นได “  

จากขอมูลดังกลาวมาขางตน  ทําใหประสบปญหาในการเสนอราง พระราชกฤษฎีกาเนื่องจาก
ในการปฏิบัตไิมสอดคลองกับนโยบายในการขออนุมัติหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมี
นโยบายมอบอํานาจใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูเห็นชอบในการอนุมัตหิลักสูตร แตการเสนอรางพระราชกฤษฎีกา  
กลับตองรอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบ ทําใหการดําเนินงานลาชา นับจากป 2547–2550 
สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตหิลักสูตรเพิ่มเติม จึงทําใหตองเพิ่มเติมแกไขชื่อสาขาวิชาในรางพระราชกฤษฎีกาอีกงาน
หลักสูตรไดแจงรางพระราชกฤษฎีกาใหคณะตางๆ ตรวจสอบชื่อปริญญาในสาขาวิชาแลว  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  ขอใหกองบริการการศึกษาทบทวนรายละเอียดปริญญาในสาขาวชิาชีพตางๆ 
อีกคร้ัง และใหศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในการแกไขรางพระราชกฤษฎีกาท่ีเก่ียวกับครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 
4.4.2 ขออนุมัติดาํเนนิการเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลโดยอนุโลมถือปฏิบัตติามมาตรา 

74    แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาพ.ศ. 2547 
นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบญัญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 74 กําหนด “ บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎทบวง  
 
 

/กฎ ก.พ…. 



    22 
กฎ ก.พ. ระเบยีบ ขอบังคับ การกําหนดกรอบอัตรากําลัง การจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือกรณีอ่ืนใดซึ่งได
ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507 และพระราชบญัญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ที่ใชบังคับกับขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ตามมาตร 67 ตามมาตรา 70 
โดยอนุโลมไปพลางกอนเทาที่ไมขัดหรือแยงแบพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดมกีารออกกฎกระทรวง กฎ
สํานักงานคณะกรรมการพฒันาระบบขาราชการ ระเบยีบ ขอบังคับหรือขอกําหนดตามพระราชบญัญัตินี้” 

บัดนี้    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเรื่อง 

มาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น เพื่อใหสภามหาวทิยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา 20 และมาตรา 31 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ตอไป และเมื่อสภามหาวิทยาลัยไดออก
ขอบังคับแลวใหแจง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ เพื่อทราบ   ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดสงหนังสือมายังมหาวิทยาลยั ประกอบดวย 

1.  ตามหนังสือที่ ศธ 0509.4/ว 1 ลว. 29 มกราคม 2550 เรื่อง การกําหนดโครงสราง
ตําแหนงที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  

1. ตามหนังสือที่ ศธ 0509.4/ว 2 ลว. 29 มกราคม 2550 เร่ือง การเขาสูตําแหนง 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทผูบริหารและตําแหนงประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สําหรับผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 

2. ตามหนังสือ ศธ 0529.4/ว 3 ลว. 29 มกราคม 2550 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการกาํหนด 
ตําแหนงขาราชการครู และขาราชการพลเรือนสามัญเปนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา ตําแหนง
ประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ 

3. ตามหนังสือ ศธ 0529.4/ว 4 ลว. 9 กุมภาพนัธ 2550 เร่ืองประกาศ สํานกังาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ เร่ือง มาตรฐานการกําหนดระดบัตําแหนงและการแตงตัง้ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น     

ดังนั้น   เพื่อใหมีหลักเกณฑและวิธีการในทางปฏิบัติที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยไดแตงตัง้ 
คณะทํางานเพือ่จัดทํารางขอบังคับ  ประกาศที่เกี่ยวของ และปจจบุันอยูในระหวางดําเนินการซึ่งยังไมแลวเสร็จ  
เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางตอเนื่องไมกระทบสิทธิอันพึงมีพึงไดของบคุลากร  (รายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติและใหดําเนินการเก่ียวกับบริหารงานบุคคลโดยอนุโลมถือปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 74  แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศกึษาพ.ศ. 2547 ภายใน  6   เดือน 

 

/ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ...  
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ   
 

5.1 การขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2549 คร้ังท่ี 1 
และขออนุมัตปิริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอทีป่ระชุมวา 
ตามที่กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 มีผูที่ผานเงื่อนไข
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 742 คน ดังนี ้

1. คณะเกษตรศาสตร จํานวน 125 คน 
- สาขาพืชไร จํานวน 27 คน 
- สาขาพืชสวน จํานวน 10 คน 
- สาขาสัตวศาสตร จํานวน 49 คน 
- สาขาประมง จํานวน 19 คน 
- สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 20 คน 
2. คณะวิทยาศาสตร จํานวน 49 คน 
- สาขาเคมี จํานวน 3 คน 
- สาขาฟสิกส จํานวน 6 คน 
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 14 คน 
- สาขาจุลชีววิทยา จํานวน 26 คน 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 134 คน 
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 42 คน 
- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 43 คน 
- สาขาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน 8 คน 
- สาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน 2 คน 
- สาขาวิศวกรรมไฟฟา จํานวน 39 คน 
4. คณะศิลปศาสตร จํานวน 68 คน  
- สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จํานวน 29 คน 
- สาขาการทองเที่ยว จาํนวน 39 คน 
5. คณะเภสัชศาสตร จํานวน 89 คน 
- สาขาเภสัชศาสตร จํานวน 56 คน (ภาคปกติ) 
- สาขาเภสัชศาสตร จํานวน 33 คน (โครงการพิเศษ) 
6. คณะบริหารศาสตร จํานวน 277 คน 
- สาขาการจัดการทั่วไป จํานวน  53 คน 

 
/สาขาการจัดการตลาด… 
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- สาขาการจัดการตลาด จํานวน 81 คน 
- สาขาการเงินการธนาคาร จํานวน 49 คน 
- สาขาการจัดการธุรกิจบริการ จํานน 44 คน 
- สาขาการบัญชี จํานวน 50 คน 

และขออนุมัตปิริญญาเกียรตนิิยมเปนกรณพีิเศษ ซ่ึงตามขอบังคับฯ กรณีนักศกึษาไดรับการเทียบโอนรายวิชาใดจะ
ไมไดรับเสนอชื่อใหไดรับเกยีรตินิยม ยกเวนสภามหาวทิยาลัยพิจารณาอนุมัติเปนรายบุคคล ทั้งนี้ หลักสูตรเภสัช 
(โครงการพิเศษ) และในเบือ้งตนคณะไดพิจารณาเทยีบโอนรายวิชาแรกเขาใหจํานวนไมเกนิ 48 หนวยกิต ในการนี้ 
งานทะเบยีนจงึใครขอเสนอเพื่อพิจารณาปริญญาเกียรตินยิมเปนกรณีพิเศษ ใหดังรายชื่อตอไปนี ้
 

ลําดับ รหัส ช่ือ-สกุล เกรด 
สะสม 

หมวด 
บังคับ 

เกียรติ 
นิยม 

วันที่สําเร็จฯ จํานวนหนวยกิต 
ที่เทียบโอนรายวิชา 

1 45150797 น.ส.พรพรรณ  สุระเสถียร 3.78 3.82 อันดับ 1 14 มีค.2550 45 หนวยกิต 
2. 45150751 นายชาลี ภูมิฐาน 3.34 3.37 อันดับ 2 14 มีค.2550 45 หนวยกิต 
3. 45150751 น.ส.เนาวรัตน ชูรัชฎศิริกุล 3.28 3.26 อันดับ 2 14 มีค.2550 45 หนวยกิต 
 

 โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยได
พิจารณาเห็นชอบแลว โดยวาระเวยีนพเิศษ คร้ังที่ 1/2550 (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  อนุมัติผูสาํเร็จการศึกษา จํานวน 742 คน และอนุมัตปิริญญาเกียรตินิยม
ใหกับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร(โครงการพิเศษ) ท่ีมีการเทียบโอนรายวิชาจํานวน 3 คน 
ดังนี ้
1. นางสาวพรพรรณ  สุระเสถียร 
2. นายชาลี  ภูมิฐาน 
3. นางสาวเนาวรตัน ชูรัชฎศิริกุล 
อยางไรกต็าม ขอใหกองบริการการศึกษาปรับเปล่ียนแกไขในขอบังคับของนักศึกษา
ปริญญาตรีใหม โดยใหพิจารณาการใหเกียรตินิยมแกนกัศึกษาเทียบโอนหนวยกิต สวน
คณะอื่นท่ีขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมใหกับนักศึกษาที่เทียบโอนหนวยกิตใหเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยภายหลังจากการพิจารณาขอบงัคับฯ เรียบรอยแลว และให
นําเสนอขอบังคับฯ ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 
 
 
 

/5.2 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี… 
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   5.2    (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

         พ.ศ. 2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงตอที่ประชุมวา 

เนื่องดวยขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ไดประกาศใชมาตัง้แต
ธันวาคม 2541 และปจจุบนัมหาวิทยาลัยยังใชในการบริหารจัดการหลักสูตรและจดัการศึกษาอยู ซ่ึงไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศกึษาธิการ ที่มีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศใชมาตั้งแต
ประกาศเกณพมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับ พ.ศ. 2542 และปจจุบนัเกณฑใหมที่ประกาศใชฉบับ พ.ศ.
2548 

ดังนั้นงานบรหิารบัณฑิตศกึษา จึงเหน็ควรมีการปรับเปลี่ยนขอบังคับระดับบัณฑติศึกษา
ฉบับใหม เพือ่ใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสตูร เพื่อคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานทางวิชาการ ดังเสนอ
ตาม (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 โดยในรางขอบังคับ
ดังกลาว โดยผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2550 มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงจากขอบังคับเดิมในหมวดตางๆ ดังนี ้

หมวดที่ 1 หมวดทัว่ไป 
หมวดที่ 2 ระบบการจัดการศึกษา 
หมวดที่ 3 หลักสูตร 
หมวดที่ 4 อาจารยระดับบณัฑิตศึกษา 
หมวดที่ 5 การรับเขาศึกษา  
หมวดที่ 6 การลงทะเบียน 
หมวดที่ 7 การวัดและประเมนิผลการศึกษา 
หมวดที่ 8 การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
หมวดที่ 9 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
หมวดที่ 10 สถานภาพการศกึษา 
หมวดที่ 11 บทเฉพาะกาล 

(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/มติที่ประชุม...  



    26 
 

มติท่ีประชุม ขอใหกองบริการการศึกษาพจิารณารายละเอียดเพิ่มเติมอีกคร้ัง  โดย 
ตรวจสอบขอความในรางขอบังคับใหถูกตองและใหนําเสนอตอ
ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ พิจารณาในรายละเอียดของราง
ขอบังคับดังกลาว แลวนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว
ตอไป  

 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  13.20 น. 
 
 
............................................       ................................................................. 

       (นางอรอนงค  งามชัด)                (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน) 
รักษาการหัวหนางานประสานงาน                   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
            ผูชวยเลขานุการ                                    กรรมการและเลขานุการ 
     ผูจดรายงานการประชุม                                       ผูตรวจทานรายงานการประชมุ 
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