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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  4/2550 
วันเสารท่ี 23  มิถุนายน   2550  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  ชั้น  5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผูที่มาประชุม 
    1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย     
    2. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
    3.  ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    4.  นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
    5.  ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    6. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    7. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
    8. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
    9. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
 10. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร    
 11. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
 12. คณบดีคณะศิลปศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์        ประเภทผูบริหาร   
 13. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
 14. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
 15.  รองศาสตราจารยเกรยีงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

                           ประเภทคณาจารยประจํา 
  16. นางสาวอินทิรา      ซาฮีร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                          ประเภทคณาจารยประจํา 
 

/17. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ… 
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  17. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
        ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย         
   18. นางอรอนงค    งามชัด      ผูชวยเลขานุการ    
ผูที่มาประชุมไมได 
   1. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
   2. ศาสตราจารยปริญญา      จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   3. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   4. นายโสภณ     สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   5. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   6. นายธีระศกัดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
    ผูเขารวมประชุม 
    1.  นายสุภชัย     หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
    2.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  *3.  รองศาสตราจารยเรืองวิทย   เกษสุวรรณ  คณบดีคณะรัฐศาสตร 
  *4.  พันเอกวรสิทธิ์    เจริญพุฒ  อาจารยคณะรัฐศาสตร 
  *5. นายประเทือง    มวงออน  อาจารยคณะรัฐศาสตร 
    6. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
หมายเหต ุ *  ผูเขารวมประชุม ลําดับท่ี  3-5  เขารวมประชุมเฉพาะระเบียบวาระที่   4.3.1 
 
เร่ิมประชุมเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารย(พิเศษ) จอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลาวเปดการประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ  ดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  เร่ืองที่ประธานแจง 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชมุ แจงที่ประชมุ 
ดังนี ้

1. รายช่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน 5 ทาน 
คือ 

      1. ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน     วุฒิเมธ ี        
      2. ศาสตราจารยปริญญา      จินดาประเสริฐ       
      3.  นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ  
 

 /4. นายโสภณ… 
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     4. นายโสภณ     สุภาพงษ       
      5.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ       
 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
  1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 

1.2.1 ผลการประชุมวิสามัญท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 2/2550  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่องการรายงานความกาวหนาของหลักสูตรใหม  จํานวน  21  หลักสูตร
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหแกไขและหรืออยูในระหวางการพิจารณาผล  ดังนี ้

1. หลักสูตรรอผลการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย     1 หลักสูตร 
2. หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและอยูระหวางการดําเนินการ 21   หลักสูตร 
3. หลักสูตรที่รอผลการรับทราบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา   11   หลักสูตร 
จํานวนหลักสตูรรวมทั้งส้ิน  33  หลักสูตร ไดจัดสงเอกสารครบถวนทั้งหลักสูตรและแบบรายงาน

ขอมูลหลักสูตรตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษากําหนดหลักสูตรที่ผานการอนุมัติทั้ง  21  สาขาวิชา ได
เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามรับรองหลักสูตร ซ่ึงอยูในระหวางการจัดทําเลมหลักสูตรเพื่อสงรับทราบ สวน
หลักสูตรที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หากไดรับการอนุมตัิแลวจะดําเนนิการในขัน้ตอนตอไป  
    

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

1.2.2 รายงานความกาวหนาศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จังหวัดมุกดาหาร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่องรายงานความกาวหนาศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จังหวดัมุกดาหาร  โดยมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  2549  จํานวน  6  คน นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปที่  4  มจีํานวน  15  คน ช้ันปที่  3  ม ี 32   คน นักศกึษาสาขาการบัญชีช้ันปที่  3  มีจํานวน  
13 คน มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสงขอมูลของศูนยฯ ใหกบัหัวหนาสวนราชการและภาคเอกชนในจงัหวัด
มุกดาหารเรยีบรอยแลว ในลําดับตอไปมหาวิทยาลัยจะประสานงานกบัผูวาราชการจังหวดัมุกดาหารเพื่อเปนประธาน
เปดศูนยฯ และจะเปดอบรมวิชาการใหกับบุคลากรภาครัฐ เชน การอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน อบรมการใช
โปรแกรมรับสงเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน และจากการประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนมกุดาลัยใน
หลักการเบื้องตน โดยโรงเรียนมุกดาลยัจะมอบอาคารหลังเกาเพิ่มเติมหากมหาวิทยาลัยมีการขยายการรับนักศึกษาใน
สาขาตางๆ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการเรื่องงบประมาณการกอสราง ซ่ึงอาจเปนแนวทางในการขอรบัการ
สนับสนุนงบประมาณจากรฐับาลเพื่อกอสรางอาคารใชในการเรียนการสอนรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและ 

 
/โรงเรียนมุกดาลัย… 
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โรงเรียนมุกดาลัย ซ่ึงจะเปนการบูรณาการในดานงบประมาณ ดานการใชพื้นที่ ดานทรัพยากรรวมกัน อันจะ
กอใหเกิดประโยชนแกนักเรียนในจังหวัดมุกดาหารและจังหวดัใกลเคียง  โดยจะขอตั้งงบประมาณแผนดินใน
ปงบประมาณ  2552     

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาความเปนไปได 
ของมหาวิทยาลัยนานาชาติ ณ การเรียนรูเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดมุกดาหาร 

 
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคร้ังท่ี  3/2550   
 เม่ือวันเสารท่ี    26   พฤษภาคม    2550 
มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  3/2550   เม่ือวันเสารท่ี    26   พฤษภาคม    2550 

โดยมีขอแกไข ดังนี ้
 

 ขอความเดิม      แกไขเปน 
 หนาท่ี 5 บรรทัดท่ี 3        
 รับทราบรายงานความกาวหนาโครงการ.....  รับทราบ... 
 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลกัการเพื่องบประมาณ                                  
 เงินรายไดประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2551          

สําหรับเปนคาควบคุมงานกอสรางอาคารดังกลาว 
       
 
  

 หนาท่ี 8 บรรทัดท่ี 19       
และจะรายงานความคืบหนาในการดําเนนิงาน  และจะรายงานความคืบหนาในการ 

ดําเนินงานในที่ประชุมครั้งตอไป  
 หนาท่ี 10 บรรทัดท่ี 18 
 ...อยูภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมีความสขุ....   อยูภายในมหาวิทยาลัยไดอยางมี 

ความสุข..ทั้งนี้ในวิธีการดําเนินการ 
รวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกนใหคง 
ตามเดิม ในเรื่องการรับนักศึกษาที่เปด 
ตั้งแตปการศึกษา  2551 และมอบหมาย 
กองแผนงาน จัดทําแผนการรับฯ ตอไป 
อีก 5 ป เสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

/ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง… 
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานความกาวหนาการดาํเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุม  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์  เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข ไดจัดทําบันทึกขอความถึงกรรมการและเลขานกุาร เร่ืองรายงานความกาวหนาการดําเนนิงาน
ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ซ่ึงบัดนี้ไดมีการดําเนินการของหนวยงานเปนไปตามปกติและจะขอ
รายงานการดําเนินงานของวทิยาลัยแพทยศาสตรฯ ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในกรณีที่มีเรื่องสําคัญ 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบทั้งนี้ขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขรายงานผล 

การดําเนินงานวาไดมีการเตรียมความพรอมและไดแกไขตามที่สภามหาวิทยาลัยเสนอไป 
แลวมากนอยเพียงใดกอนท่ีจะอนุมัติตามเสนอ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราว 
ตอไป ใหรายงานผลการดําเนินงานดงันี้   

1. รายงานปญหาการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2551 และผลกระทบจาก
แผนการรับนกัศึกษาจํานวน  50  คน เปน 16  คน 

2. รายงานผลการดําเนินงานความรวมมือกับหนวยงานอืน่ๆที่เก่ียวของใน
กระบวนการเรียนการสอน 

3.  รายงานผลการดําเนินงานในดานงบประมาณ   
    

  3.2  รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาการออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  ประธานคณะกรรมการพิจารณาการออกเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ รายงานที่ประชุมเรื่องผลการ
ดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาการออกเปนมหาวทิยาลัยในกํากบัของรัฐ  ในวนัที่  14  มิถุนายน  2550 ทีผ่าน
มาศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน ไดเดินทางไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อประชมุพิจารณาการเปนมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ   โดยมติที่ประชุมไดเห็นชอบใหมีการทบทวนการดําเนินงานดังนี ้

1. การแตงตั้งคณะทํางานพจิารณาการออกเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ นั้น ขอใหมกีาร 
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําส่ัง  การแตงตั้งคณะทํางานดังกลาว โดยใหเปนการเปลี่ยนชื่อ 
คณะทํางานใหถูกตองกับภารกิจที่คณะทาํงานดําเนนิงานอยู ทั้งนี้การแตงตั้งคณะทํางานจะ 
เปนไปในรูปแบบการวิจยัเชงินโยบาย ระยะเวลาการศกึษาอยางนอย 1  ป  

2. ใหมหาวิทยาลัยมีการประเมนิสถานภาพของตนเอง ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะตองใชขอมูล 
ประกอบการประเมินที่ละเอียด ซ่ึงทรัพยากรที่เปนทรัพยสิน การจัดสรรการใช การเก็บขอมูล  
เปาหมายของหนวยงาน  คาตอบแทนบุคลากร เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่ม 
คาตอบแทนในอัตรา 1.7 หรือ  1.5 ขอใหพิจารณาอยางละเอียด ซ่ึงคาตอบแทนบุคลากรจะเปน 
 
 

/รอยละ 40 ของงบดําเนินการ… 



 6
รอยละ 40 ของงบดําเนินการ  ดังนั้น  คณะทํางานที่จะถูกแตงตั้งขึ้นใหมตองวิเคราะหและ 
ประเมินสถานภาพทางการเงนิของมหาวิทยาลัย ซ่ึงการประมาณการงบประมาณดังกลาวจะตอง 
ชัดเจนและถูกตอง 

   
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินการโดยใหคงภารกิจเดิมและเสนอใหมีการแกไข 

พระราชบัญญัติโดยเร็ว 
  
3.3 รายงานการศกึษาการจัดตัง้โรงเรียนสําหรบับุตรหลานบคุลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
ช้ีแจงที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเร่ืองรายงานการศึกษาการจัดตั้งโรงเรียนสําหรับบตุรหลานบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ไดมอบหมายเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบขอมูลจํานวนบุตร และวัยของบุตรหลานบุคลากร
มหาวิทยาลัยเพื่อจะไดขอมลูที่ถูกตองยิ่งขึ้น  สวนการพิจารณาโรงเรียนเพื่อการรวมมือทางวิชาการซึ่งไดมีการ
สอบถามกับผูอํานวยการโรงเรียนจฬุาภร จังหวดัมุกดาหาร ในเบื้องตนผูอํานวยการโรงเรียนฯ ไดใหความเหน็ เร่ือง
ความรวมมือทางวิชาการซึ่งจะขึ้นอยูกับนโยบายของผูอํานวยการของโรงเรียนนั้นๆ เมื่อมีการเปลี่ยนผูบริหาร
โรงเรียนนโยบายความรวมมือก็เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของผูบริหารคนใหม สวนการสอบถามกับผูบริหาร
โรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ยังไมสามารถสอบถามได เชนในกรณีโรงเรียนเบญจะมะมหาราช โรงเรียน
ประจําจังหวัดอุบลราชธานี ผูอํานวยการโรงเรียนก็จะเกษยีณอายุราชการในปหนา ซ่ึงคาดวาจะมีการเปลีย่นแปลง
นโยบายในการรวมมือทางวชิาการกับสถาบันตางๆ ดังนัน้คณะทํางานการศึกษาความเปนไปไดของการจดัตั้ง
โรงเรียนฯ  จะไดจดัทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นบุคลกร ซ่ึงแบบสอบถามนั้นจะใหเปนการตอบรับอยาง
เปนเหตแุละผลของการจัดตั้งโรงเรียนและการที่บุคลากรจะมีสวนในการอํานวยประโยชนตอการจดัตั้งโรงเรียน ทั้ง
เร่ืองคาใชจายที่จะเกดิขึ้น การดําเนินการตางๆ ที่จะมผีลกระทบตอการดําเนินการจัดตั้งโรงเรียน  ทั้งนี้ ผูชวย
ศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  จะขอรายงานผลการศึกษาเมื่อมขีอมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือมีเพิ่มเติม
รายละเอียดตางๆ เปนคราวๆไป  
    

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและขอใหมีการศึกษาความเปนไปไดในการรวมมือทางวิชาการ 
  กับโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานตีามที่เสนอตอไป 
 
 
 
 
 
 

/3.4  (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน…ี 
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3.4  (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับ 

                           บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รายงานที่ประชุมเรื่อง (ราง)   

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  พ.ศ.  2550            เนื่องดวย ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 ไดประกาศใชมาตั้งแต ธันวาคม 2541 และ
ปจจุบันมหาวทิยาลัยฯยังใชในการบริหารจัดการหลักสตูรและจัดการศึกษาอยู  ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มีเกณฑมาตรฐานหลักสูตรประกาศใชมาตั้งแต ประกาศเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฉบับ พ.ศ. 2542  และปจจุบันเกณฑใหมที่ประกาศใช ฉบับ พ.ศ. 2548    
  ดังนั้นงานบรหิารบัณฑิตศกึษา  จึงเหน็ควรมีการปรับเปลี่ยนขอบังคับระดับบัณฑติศึกษาฉบับใหม  
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  เพื่อคุณภาพการศกึษาและมาตรฐานทางวิชาการ  ดังเสนอตาม (ราง)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2550   โดยในรางขอบังคับดังกลาว  
โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2550  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2550  มีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงจากขอบังคับเดิม ในหมวดตางๆ เพิ่มเติมจากการประชุมครั้งที่ 3/2550 วันเสารที่  
26  พฤษภาคม  2550  ที่ผานมา  (ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  
   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติและมอบหมายใหผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธ  

รองอธิการบดฝีายวชิาการ รวมกับรองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร กรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย รวมพิจารณารางขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  แลวนําเสนอตอนายกสภามหาวทิยาลัยลงนามในรางขอบังคบั 
ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

ไมมี 
 

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
  4.2.1  ขออนุมัติแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร รายงานตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เร่ือง  
การขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  จากการประเมินผลงานทางวิชาการซึง่จํานวนมีผูเสนอขอ
อนุมัติตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน  7  ทาน  ผานการประเมิน จํานวน  3  ทาน ดังนี ้
 
 

/1. นายกังวาน  ธรรมแสง… 
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  1. นายกังวาน  ธรรมแสง ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาสัตวศาสตร 
  2. นางปาจารีย  ทองงอก ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาเภสชัศาสตร 
  3. นางสาวอินทิรา ซาฮีร  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาประวัติศาสตร 
   
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติและเห็นชอบตามที่เสนอดังนี้ 

1. อนุมัติผูเสนอผลงานทางวชิาการผาน จํานวน 3 ทาน ตามท่ีเสนอ 
2. ขอใหคณะกรรมการประเมินผลงานทางวชิาการจัดทําเอกสารอธิบายจุดเดน

ของผลงานที่ผาน และจุดดอยของผลงานที่ไมผาน 
3. ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการตามที่กรรมการสภามหาวทิยาลัยเสนอคอื 

3.1 จัดใหมีการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อการเขียนเสนอผลงานทางวชิาการ 
3.2 จัดใหมีการปรบัเกณฑการพิจารณาในรูปแบบที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 
    

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
  4.3.1  ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาการปกครองสวนทองถิ่น   

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 (หลักสูตรเฉพาะกิจ : ความรวมมือทางวิชาการ) 
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองสวนทองถ่ิน  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 (หลักสูตรเฉพาะ
กิจ: ความรวมมือทางวิชาการ)  ตามที่คณะรัฐศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัในการประชมุสภามหาวิทยาลัย
คร้ังที่  5/2548  วันที่  19  พฤศจิกายน  2548 ใหดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทยเพื่อผลิตบัณฑิตในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง
สวนทองถ่ิน  โดยใชหลักสูตรตามแบบมหาวิทยาลัยขอนแกนและมกีารลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยของรัฐ  
20 สถาบัน  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติอนุมัติและเสนอแนะใหสอดแทรกเนื้อหารายวิชาศกึษาทัว่ไปใน
หลักสูตรดังกลาวดวย  มหาวิทยาลัยไดรับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษในปการศึกษา  2549  และเปดการ
เรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวนัที่  18  กุมภาพันธ  2549  มีนักศึกษา  436  คน และงานพัฒนาหลักสูตรไดแจงคณะ
รัฐศาสตรจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากในขณะนัน้คณะใชหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงจะทํา
ใหบัณฑิตไมสามารถรับปริญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได  คณะรัฐศาสตรไดจัดทําและเสนอหลักสูตร  โดย
ใชช่ือและเนื้อหาวิชาตามทีก่รมสงเสริมปกครองกําหนดและปรับการใชรหัสรายวิชาตางๆในหลักสตูรเปนรหัสของ
คณะรัฐศาสตรและใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2547 และนําเสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 30   
 
 

/มีนาคม  2550… 
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มีนาคม  2550  มติที่ประชุมรับทราบและใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพจิารณาอนุมัตติอไป  งานพฒันาหลักสูตรได
เสนอหลักสูตรตอสภามหาวทิยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2550  เมื่อวนัเสารที่  28  เมษายน   2550 ที่ประชุมมีมติให
คณะรัฐศาสตรเสนอกรมการปกครองสวนทองถ่ินเพื่อปรับหลักสูตร  แตเนื่องจากกระบวนการขอแกไขหลักสูตรได
ผานมาแลว  จึงไมสามารถปรับปรุงแกไขหลักสูตรได จึงตองจดัการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กรมการปกครอง
สวนทองถ่ินกาํหนด  มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรุนที่ 1  ผลการประเมินอยูในระดบัผานการประเมิน  
จึงมีการลงนามความรวมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2550  เพื่อรับนักศึกษารุนที่ 2 มีสถาบันการศึกษา
รวมลงนาม 40  สถาบัน  จากการรายงานขางตน การดําเนินงานดานหลักสูตรของหลักสูตรดังกลาวขําเปนตองจดัทํา
หลักสูตรเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร รวมไปถึงชื่อปริญญาและสาขาวิชาและการควบคุมคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรและขอบังคับของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนดังกลาวเปนหลักสูตร
เฉพาะกจิมีวัตถุประสงคเนนการผลิตและพฒันาบุคลากรสวนทองถ่ินสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
     
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติและเห็นชอบโดยมอบหมายใหดําเนินการ  ดังนี ้

1. การเปดสอนหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ปกครองสวนทองถิ่น  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 (หลักสูตรเฉพาะกิจ: ความ
รวมมือทางวิชาการ)  ขอใหเปดรับนักศึกษาจํานวน  2  รุน 

2. จํานวนที่เปดรับนักศึกษารุนที่สองตองไมต่ํากวาจํานวนที่กําหนดคือ  80 คน 
ท้ังนี้หากจํานวนไมถึงตามที่กําหนด จะไมมีการจัดการเรียนการสอน 

3. ขอใหคณะรัฐศาสตรตรวจสอบและแกไขรายวิชา ชื่ออาจารยผูสอน  ใหถูกตอง
โดยใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

4. ขอใหคณะรัฐศาสตรปรับเปลี่ยนรหัสวิชาใหเปนไปตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย  

 
4.3.2 ขออนุมัติหลักสูตรวิชาโทญีปุ่น  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2549 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม เพื่อ 

พิจารณาหลักสูตรวิชาโทญี่ปุน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 โดยคณะศิลปศาสตรเสนอขออนุมัติหลักสูตร เพื่อให
ทันสมัยและเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานทักษะภาษาและวฒันธรรมภาษาญี่ปุนเพื่อใชในการ
ประกอบอาชพีและสื่อสารในชีวิตประจําวนั  งานพฒันาหลักสูตรตรวจสอบหลกัสูตรแลวมีมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและไดนําเสนอ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  1/2549 เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2549 และคณะได
แกไขตามมตทิี่ประชุมเรียบรอยแลวการขอปรับปรุงจะใชกับนักศกึษาใหมที่ลงทะเบยีนเรียนหลักสตูรวิชาโทญี่ปุนใน
ปการศึกษา  2550 ภาคเรียนที่ 1  เปนตนไป 

/มต…ิ 
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   มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติโดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป    

ขอใหรายงานรายละเอียด  ดงันี ้
1.  ในการเสนอขอนุมัติหลักสูตรขอใหรายงานรายละเอียดจํานวนอาจารย 
     ประจําหลักสูตรอยางนอย   5   คน 
2.รายงานสัดสวนภาระงานอาจารยประจําหลักสูตรตอจํานวนนักศึกษา  
    โดยใชเกณฑมาตรฐานคณะกรรมการวิชาการที่พิจารณาในภาพรวม   
     ท้ังนี้ ขอใหกองแผนงานวเิคราะหภาระงานงานโดยตองมีเกณฑท่ีเปน 
     มาตรฐานกลางตามที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด      

 
   4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
   4.4.1 ขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวชิาอักษรยอ 

สําหรับสาขาวชิาครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.  ....... 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม เพื่อ 
พิจารณา การขออนุมัติแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาครุยวิทย
ฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. …. ในการประชุมครั้งที่ 
2/2550 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2550 และที่ประชุมมีมติใหทบทวนรายละเอียดปริญญาในสาขาวิชาชีพตาง ๆ และให
ศึกษารายละเอยีดเพิ่มเติมในการแกไขรางดังกลาวที่เกี่ยวกับครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และใหนาํเสนอที่ประชมุใน
คร้ังตอไป    
   การนี้ งานพฒันาหลักสูตร ไดดําเนินการแกไขเพิ่มเตมิพระราชกฤษฎีกาฯ ทั้งนี ้ พระราช
กฤษฎีกา ฉบบัแรก พ.ศ. 2539 บรรจุเร่ืองชื่อปริญญาเกษตรศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และเภสัชศาสตร  
ครุยวิทยฐานะ  และเข็มวิทยฐานะ   ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542  เพิ่มปริญญาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  และฉบับที่ 3 
เฉพาะในประเด็นการขอเพิ่มเติมชื่อปริญญาและสาขาวิชา  เพื่อใหเปนไปตามหลักการและแนวทางที่สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ไดแก 

1. การเสนอแกไขเพิ่มเติมรางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาใด อักษรยอ 
     สําหรับสาขาวิชา เนื่องจากไดเปดหลักสูตรใหมและมิไดกําหนดชือ่ปริญญาและอักษร 
     ยอไวในพระราชกฤษฎีฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน มหาวทิยาลัยตองเสนอหลักสูตรที่เปด 
      สอนเพิ่มเติมเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบและเสนอสํานักงาน 
      คณะกรรมการการอดุมศกึษารับทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรกอน (ตามบันทกึที่ ศธ  
      0506(2)/6804 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548  และบันทกึที่ ศธ 0506/3496 ลงวันที่ 12  
      มีนาคม 2547) 
 
 

/2.  เมื่อมหาวทิยาลัยอนุมัติ... 
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2.  เมื่อมหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตรสาขาวิชาใดแลว จะตองเสนอรางพระราชกฤษฎีกา    
     กอนจึงเปดทําการสอนในสาขาวิชานั้นได  ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตองดําเนินการอยาง 
     เครงครัดในการเสนอพระราชกฤษฎีเกีย่วกับการศึกษา โดยการที่จะทูลเกลาฯ ถวาย 
     เพื่อใหทรงลงพระปรมาภไิธย โดยกําหนดวนัใชบังคบัยอนหลังจะไมเหมาะสมและไม 
     บังควร และมติคณะรัฐมนตรีใหถือเปนหลักการวา เมื่อสถาบัน อุดมศึกษาใดอนมุัติ 
     หลักสูตรสาขาใดแลว จะตองเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดชือ่ปริญญาในสาขาวิชา 
      นั้นเสียกอนแลวจึงเปดทาํการสอนในสาขาวิชานั้นได ตามบันทึกที่ ศธ 0506(2)/ว 1032  
      ลงวันที่ 14   กรกฎาคม 2548  

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา  
1. ประเด็นการขอเพิ่มเติมชื่อปริญญาและสาขาวิชา  เนื่องจากการขอแกไขรางพระราช 

กฤษฎีกาดังกลาว ไดขอดําเนินการมาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน  สภามหาวทิยาลัยไดอนุมตัิหลักสูตรสาขาวิชา
เพิ่มขึ้นและยังมิไดกําหนดชือ่หลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรพิจารณา เฉพาะในประเดน็การขอเพิ่มเติมชื่อ
ปริญญาและสาขาวิชา  ที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตร ตั้งแตป 2547 – 2550 อยางเรงดวนตามเหตุผล ทั้ง 2 ขอ
ขางตน  
  2.  ประเด็นการทบทวนรายละเอียดปริญญาในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบ
ช่ือปริญญาและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. 2549 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานเุบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป เลม 123 ตอนที่ 54 ง วันที ่1 มิถุนายน 2549 
แลว (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 
   มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาและใหมีคําอธิบาย 

ชื่อปริญญาเพิ่มเติม 
  

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ   
   5.1   การขอเสนอรายชื่อผูขออนมัุติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษ  

  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเรื่อง 
การเสนอรายชื่อผูขออนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณพีิเศษ  ตามขอบังคับฯ นักศึกษามีระยะการศึกษาเกินระยะเวลา
ปกติจะไมไดรับการเสนอชื่อเกียรตินิยม  ในการนี้  งานทะเบียน  กองบริการการศึกษาไดเสนอเพื่อพิจารณาปริญญา
เกียรตินิยมใหบัณฑิตคณะศิลปศาสตร จํานวน  2  คน ซ่ึงไดรับทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศ
อนุภูมิลุมแมน้ําโขง ประจําปงบประมาณ 2548  ทําใหบัณฑิตทั้งสองดังกลาวตองลาพักการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2/2548  
และ 1/2549 ซ่ึงมีผลทําใหระยะเวลาเรียนรวมเกินระยะเวลาปกติ  ทั้งนี้ คณะตนสังกัดไดพิจารณาเห็นชอบโดยชี้แจง
เหตุผลในกรณีบัณฑิตทั้งสองเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับตนเอง หากนับ
ระยะเวลาเรียนปกติที่ลงทะเบียนรายวิชา  อยูในระยะเวลาเรียนของหลักสูตร 
 

          /มติ… 
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  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณีพิเศษใหแก 
   บัณฑิต  จํานวน  2  ราย  คือ 
    1. นางสาวภัทราวด ี อุทธาธรณ 
    2.  นางสาวขนษิฐา  ตรวจมรรคา 
  5.2   การเสนอบัญชีคาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 
  นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชมุสภามหาวิทยาลัย เพื่อ 

พิจารณาตารางบัญชีคาตอบแทนพนกังานมหาวิทยาลัย  ดวยอัตราคาตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเริ่มบังคับใช
ตั้งแตป พ.ศ. 2543 โดยมีหลักการใหคํานวณจากอัตราเริม่ตนเทียบเทาขาราชการ เพิม่ดวยคาสวัสดกิารตามคุณวฒุิของ
พนักงานโดยแยกเปนสายวชิาการ (0.7 เทา) และสายสนับสนุนวิชาการ (0.5 เทา)และอาจเพิ่มเงินพิเศษไดจาก
ประสบการณ  การเพิ่มคาตอบแทนในแตละปใหเพิ่มได  ปละ  2 คร้ัง คร้ังละไมเกินรอยละ 3 (รายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 
   
  มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหทบทวนหลักการและขอใหนําเสนอรางขอบงัคับ 
   บริหารงานบคุคลในการประชุมสภามหาวทิยาลัยคราวตอไป 
 
  5.3 ยุทธศาสตรการวิจัยของสํานกังานคณะกรรมการวิจัยหางชาติ (วช.) 
  ศาสตราจารย(พิเศษ) จอมจนิ  จันทรสกุล กุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม
เร่ือง สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ (วช.) ทีรั่บผิดชอบและดําเนนิงานเกีย่วกับการทําวจิัยทั่วประเทศ ได
กําหนดรายละเอยีดและหลักเกณฑยุทธศาสตรการวิจัยเรียบรอยแลว ขอใหคณะตางๆ พิจารณาหลกัเกณฑที่สํานกังาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติกาํหนดเพื่อสนบัสนุนทุนการวิจัยเพื่อใหมีการปรับและพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ตอไป 
 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.4 การเสนอระเบียบวาระการประชุม... 
 
 



 13
5.4 การเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมคร้ังท่ี 5/2550   
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย 

ประจํา เสนอตอที่ประชุมเรื่องการบรรจุระเบียบวาระการประชุมครั้งตอไป  โดยขอใหบรรจุเปนระเบียบวาระที ่  3  
เร่ืองสืบเนื่อง  ดังนี ้

1. แผนการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา  2551 และแผนการรับนักศกึษา
ในระยะ  5  ป 

2. สัญญาการใชพื้นที่มหาวิทยาลัยของคณะบริหารศาสตร 
3. การศึกษาวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย 
4. การใชเงินคืนมหาวิทยาลัยของคณะ/หนวยงานที่ยืมเงินมหาวิทยาลัย 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ  

 
 
 
 
ปดประชุมเวลา  13.35 น. 
 
   .....................................................    …………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค   เชยีงแสน)                    (ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
          ผูจดรายงานการประชุม                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                     ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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