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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  6/2550 
วันเสารท่ี  15  กันยายน   2550  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  ชั้น  5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผูที่มาประชุม 
    1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย     
    2.  ศาสตราจารยพิเศษยวุฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย         
    3.  ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    4.  ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    5.  ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    6.  นายโสภณ     สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    7.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
    8.  ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    9.  นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  10.  อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
  11. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพญ็       ประเภทโดยตาํแหนง 
 12. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
 13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร    
 14. คณบดีคณะศิลปศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์        ประเภทผูบริหาร   
 15. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
 16. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
 17.  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา   ซาฮีร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                          ประเภทคณาจารยประจํา 
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18. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
19. รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน 

นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
20. หัวหนางานประสานงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นางอรอนงค    งามชัด      ผูชวยเลขานุการ    
ผูที่มาประชุมไมได 
   1. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   2. นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
   3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ   วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
   4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
    ผูเขารวมประชุม 
    1.  ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการ 

วิชาการ 
    2.  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 ้

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน  4  ราย  คือ 
         1. นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
         2. นายสุทธินนัท  ปรัชญพฤกษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
         3. คณบดีคณะเกษตรศาสตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                    รองศาสตราจารยวัชรพงษ    วัฒนกุล  ประเภทผูบริหาร 
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   4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจํา 
         

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
  

1.1.2 โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การจัดทําเปาหมายและแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2551-2560)”   
เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชมุ แจงที่ประชมุ  
เร่ือง โครงการประชุมสัมมนา เร่ือง “การจัดทําเปาหมายและแผนงานพัฒนามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ในทศวรรษ
หนา (พ.ศ. 2551-2560)”  เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  โดยโครงการดังกลาวจะ
เปนการสัมมนาเพื่อจัดเตรียมแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน ดาน
ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม ดานวิทยาศาสตร ทรัพยสินทางปญญาและพลังงาน โดย
วิธีการสัมมนามีดังนี ้

1. กําหนดใหคณะ/สํานัก จัดทําเปาหมาย แผนงานพัฒนาของแตละคณะ/สํานักของป 2551 – 2560  
ที่สอดคลองกับภารกิจ 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวชิาการและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงกําหนดใหคณะ/สํานัก ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่  19  ตลุาคม  2550 

2. จัดการประชุมรวมกันระหวาง นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  
รองอธิการบดีทุกฝาย คณบด ี ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกองตางๆ 

 
มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้

1.  ใหจัดโครงการสัมมนาฯ ระหวางวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2550 – 1   ธันวาคม  2550  
2.  ขอใหทบทวนหัวขอการสัมมนาโดยกาํหนดเปนแผนงานและเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อให 
     เกิดผลการปฏิบตัิงานจริง โดยศึกษาหัวขอการสัมมนาไดจากกรอบแผนพฒันา 
     อุดมศึกษาระยะยาวของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงมีขอเสนอแนะ 
     เพิ่มเติมเก่ียวกับการกําหนดแผนงานและเปาหมาย  ดังนี ้
2.1    กําหนดแผนงานและเปาหมายงานภายในมหาวิทยาลัย    เชน   การผลิตบณัฑิตใน 
         สาขาวิชา คุณสมบัตขิองบัณฑิตท่ีพงึประสงค  การดาํเนินการเพือ่เพิ่มคุณภาพบัณฑิต     
         การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  จุดเดนของหลักสูตร    ประสิทธิภาพการ 
         บริหารงาน   เปนตน 
2.2.   กําหนดแผนงานและเปาหมายใหมีการเชื่อมโยงกับชุมชนหรือจังหวัดใกลเคียง โดย 
         เพิ่มองคความรูทางดานการเกษตร  ทางดานการศกึษา  ทางดานสาธารณสุข ท่ี 
         กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนท้ังทางตรงและทางออม 
 

/2.3    กําหนดแผนงาน… 
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2.3    กําหนดแผนงานและเปาหมาย ทางดานวชิาการทีจ่ะพัฒนาสูความเปนเลิศ  

  อยางไรกต็ามขอใหมีการประเมินและประมวลผลของแตละหัวขอการสัมมนาในครัง้นี้ 
  

1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 พิธีเปดศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร 

  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่อง  พิธีเปดศูนยการเรยีนรูเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัด
มุกดาหาร  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2550 วันเสารที่  17 มีนาคม  2550   ระเบียบวาระการประชุมที่ 
4.4.3 การขออนุมัติใชเงินสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อใชในการปรับปรุงศูนยการเรยีนรูเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวดัมุกดาหาร   โดยใชเงินสํารองของมหาวิทยาลัย เปนเงิน 1,980,000 บาท    การ
ปรับปรุงอาคารฯไดแลวเสร็จเรียบรอยแลว  และในวันพฤหัสบดีที่  23  สิงหาคม  2550 ที่ผานมา  มหาวิทยาลัยไดจัด
พิธีเปดศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  จังหวดัมุกดาหาร อยางเปนทางการพรอมพิธีลงนาม
ความรวมมือทางวิชาการระหวางศูนยฯกับโรงเรียนมุกดาลัย โดยมนีายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี ผูวาราชการจังหวดัมุกดาหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย  หัวหนาสวนราชการจังหวัดมุกดาหาร พรอม
ดวยคณบดีคณะตางๆ รวมพธีิดังกลาว  และไดประชุมหารือในหวัขอเร่ือง “การศกึษาความเปนไปไดของการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ”   
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

1.2.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ   
80  พรรษา 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ           กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชมุเรื่อง โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ  80  พรรษา  ปพุทธศักราช 2550 เปนปมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรง
เจริญพระชนมายุ 80 พรรษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีไดตระหนักและสํานึกในพระมหากรณุาธิคุณของพระองคที่
ไดพระราชทานแกปวงชนชาวไทยทกุหมูเหลา ดังนัน้ เพื่อเปนแสดงความจงรักภักดีในนามของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงจัดงานเทิดพระเกียรตพิระองคทาน โดยอาศัยความรวมมือรวมใจของประชากรทุกหมูเหลาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดงานดังกลาว ทัง้นี้ โครงการที่มหาวิทยาลัยดาํเนินการแลวเสร็จมีดังนี ้

(1)  โครงการจัดหางบประมาณเพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงคเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา  
(2)   โครงการจัดทํารายงานประจําปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(3)  โครงการจัดทําธงตราสัญลักษณ 80 พรรษา มหาราชา ตดิตั้งตามเสาไฟฟาแสงสวางบริเวณ 

              พื้นที่เขตการศึกษาและที่พักอาศัย จํานวน 200 ชุด  
(4) โครงการจัดทําซุมเฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย  
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นอกจากนั้น หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะไดดําเนินการโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติใน

วโรกาสดังกลาว ประกอบดวย 
1. กองกิจการนักศึกษาเปนหนวยงานกลางรวมกับคณะหนวยงานตางๆ ในการประสานจัดงาน

เทิดพระเกียรต ิ80 พรรษามหาราชา ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551  
2. กองกลางเปนหนวยงานกลางรวมกับคณะหนวยงานตางๆ จัดโครงการประกวดแขงขันวงดนตรีพืน้บาน

เทิดพระเกียรต ิ80 พรรษามหาราชา โดยจัดชวงระยะเวลาวันลอยกระทง  
3. กองกลางเปนหนวยงานกลางรวมกับคณะหนวยงานตางๆ จัดโครงการอนุรักษประเพณีทองถ่ิน

เทิดพระเกียรต ิ80 พรรษามหาราชา โดยจัดชวงระยะเวลาวันสงกรานต 
และเพื่อใหมีกจิกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เปนกิจกรรมที่แสดงพลังความรวมมือรวมใจของชาวมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อเทิดทูนพระเกยีรติพระองคทาน เห็นควรพิจารณาจัดงาน  
“80 พรรษา 5ธันวา มหาราชา”  ตามรางกําหนดการดังตอไปนี ้
กิจกรรมวันท่ี 5 ธันวาคม 2550 (ราง) 

1. เวลา   07.00  น.  ตกับาตรแดพระสงฆจํานวน 80 รูป บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหม
(เจาภาพหลัก กองกลาง กองกายภาพและสิ่งแวดลอม กองกิจการนกัศึกษา) 

2. เวลา 08.00 น. เดินเฉลิมพระเกยีรติรอบเขตพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรวมปลูกปา
ถวายพอของแผนดิน จํานวน 8,000 ตน ในบริเวณพืน้ที่การศึกษาของแตละคณะหนวยงาน จํานวนผูเขารวม 
8,000 คน ทั้งนี้ กอนเดิน อธิการบดีกลาวถวายพระพร พรอมรองเพลง พอของแผนดิน  (เจาภาพหลัก กอง
กิจการนกัศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดลอม) 

3. เวลา 12.00 น. รวมรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณอาคารพละอเนกประสงค รับประทานอาหาร
รวมกันและขอรับบริจาคคาอาหารจากหนวยงานคณะ สํานัก เพื่อจดัเล้ียงใหกับนกัศกึษา บุคลากร (เจาภาพ
หลัก งานพัสดกุลาง กองคลัง กองกลาง กองแผนงาน กองกิจการนกัศึกษา กองกายภาพและสิ่งแวดลอม)   

4. เวลา 13.00 น. รวมบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ณ บริเวณภายใน
อาคารกีฬาอเนกประสงค โดยพรอมชมภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพระราชกรณียกจิของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั  โดยมีเปาหมายใหมีผูบริจาคโลหิตไมนอยกวา 8,000 คน (เจาภาพหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข กองกายภาพและสิ่งแวดลอม  สํานกัวิทยบริการ)   

5. เวลา 16.00 น. ชมวงดนตรีพืน้บาน (โปงลาง) ของกิจการนักศึกษา และการแสดงเทิดพระเกยีรติของนักศึกษา
คณะตางๆ  บริเวณเวทีกลางขางหนองอีเจม    (เจาภาพหลัก กองกิจการนกัศกึษา กองกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย)  

6. เวลา 18.00 น. นักศึกษา บคุลากร ประชาชน รวมกนัรองเพลงชาติ  รวมกันรองเพลง พอของแผนดิน  80 
พรรษามหาราชา   (เปาหมายจํานวนผูรวมงาน 8,000 คน เจาภาพหลัก กองกิจการนกัศกึษา คณบดีทกุคณะ)   

 
 
 

/ศาสตราจารย ดร. ประกอบ วิโรจนกูฎ… 
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ศาสตราจารย ดร. ประกอบ วิโรจนกูฎ อธิการบดี กลาวรายงานการจดังานตอ ศาสตราจารยพิเศษ ดร. จอมจิน 
จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  เวลา 19.19 น.  นายกสภามหาวิทยาลัย กลาวถวายพระพรในนาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พรอมกันจุดเทียนชัย และรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีมหาราชา (จุดพลุ
แสดงความจงรักภักดีจํานวน 80 ลูก) และชมภาพพระราชประวัตแิละพระราชกรณยีกิจ ผานฉากแผนน้ําในหนอง
อีเจม  

หมายเหต ุบุคลากร นักศึกษา อาจารย ผูบริหารทุกระดับทุกหนวยงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พรอมเพรียงกนัรวมงานดังกลาวโดยสวมใสเสือ้สีเหลืองทั้งมหาวิทยาลัย  และมีการจดัทํา
บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อจดัสงเผยแพรใหกับหนวยงานตางๆ ไดรับทราบถึงกิจกรรมของมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคร้ังท่ี  5/2550   
 เม่ือวันเสารท่ี    4    สิงหาคม     2550 
มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  5/2550   เม่ือวันเสารท่ี    4   สิงหาคม    2550 

โดยมีขอแกไข ดังนี ้
 

 ขอความเดิม       แกไขเปน 
หนาท่ี 3  บรรทัดท่ี  24 
...เพื่อทําหนาที่กล่ันกรองระเบียบวาระ   เพื่อทําหนาทีก่ล่ันกรองระเบยีบวาระ 
กอนเสนอที่ประชุมสภา...     การประชุมกอนเสนอที่ประชุมสภา 

มหาวิทยาลัยและติดตามผลการ 
ปฏิบตัิงานตามมติสภามหาวิทยาลัย… 

  หนาท่ี 4  บรรทัดท่ี  23     เพิ่มเติม 
  มติ.... เพื่อสนบัสนุนโครงการวิจัยที่มีผลงานดีเดน  มติ.... เพื่อสนบัสนุนโครงการวิจัยที่ม ี

และเปนโครงการวิจยัตอเนือ่ง...   ผลงานดีเดนและเปนโครงการวิจัย 
ตอเนื่อง ซ่ึง ผศ.ดร. วินิช พรมอารักษ  

สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรที่ไดรับ
การคัดเลือกรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุน
ใหม ประจําป 2550 จากมูลนิธิสงเสริม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรม

ราชูปถัมภ ในโครงการ “ไดโอดเรือง
แสงที่มีสารเรืองแสงเปนสารอินทรีย
สําหรับหนาจอแสดงภาพจอแบน” 

/หนาที่ 8 บรรทัดที่ 2… 
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หนาท่ี 8 บรรทัดท่ี 2 

  2. วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ตอรอง คาสนับสนุน...  2. วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดทําความ 
     ตกลงกับคณะศิลปศาสตรในการ 
     จายคาสนบัสนุนการสอน... 

  หนาท่ี 9 บรรทัดท่ี  17     เพิ่มเติม... 
  ...แกไขหลักสูตรในหมวดศกึษาทั่วไป...   ..แกไขหลักสูตรในหมวดศกึษา 

ทั่วไป...เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตร 
หมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

  หนาท่ี  9 บรรทัดท่ี 27 
  2. ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพือ่ประเมินผล... 2.ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ 

    เพื่อใหศึกษาและพัฒนาการ 
     ดําเนินงานการรับนักศึกษา.... 

  หนาท่ี  10  บรรทัดท่ี  16 
  2. ....และผูแทนจากIภาอนกุรรมการ....   2.2....และผูแทนจากสภาอนกุรรมการ.. 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานความกาวหนาการจัดตัง้โรงเรียนสวัสดิการสําหรับบุตรหลานบุคลากร 
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุม เร่ือง รายงานความกาวหนาการจัดตั้งโรงเรียนสวัสดิการสําหรับบุตร
หลานบุคลากร โดยในเบื้องตนไดหารือรวมกับผูอํานวยการโรงเรียนลือคําหาญ ซ่ึงตั้งในเขตพื้นที่อําเภอวารินชําราบ  
ซ่ึงเปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่สุด อีกทั้งเปนโรงเรียนที่มีผลระดับ
คะแนนการสอบ O-Net , A-Net เปนอันดับ 3  ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยเปนรองจากโรงเรียนเบญจะมะมหาราช
และโรงเรียนนารีนุกูล ตามลําดับ ดังนั้น เพื่อเปนการนํารองทดลองโครงการดังกลาว  คาดวาจะสามารถดําเนินการ
สอนรวมกับโรงเรียนลือคําหาญในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร และจะนําผลการทดลองดังกลาว
เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในลําดับตอไป 

   

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ  
  

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาตลุิมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ณ  จังหวัดมุกดาหาร  
 
 

 
/ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน...    
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ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่อง การจดัตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
ณ  จังหวัดมกุดาหาร  สืบเนื่องจากวันที่  23  สิงหาคม  2550 ที่ผานมา  มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีเปดศูนยการเรยีนรู
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดมกุดาหาร พรอมพิธีลงนามความรวมมือทางวชิาการระหวางศนูยฯกับ
โรงเรียนมุกดาลัยและการประชุมหารือในหัวขอเร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ”   
โดยมี   นายกสภามหาวิทยาลัย    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    อธิการบดี  กรรมการสภามหาวทิยาลัย พรอมดวย
คณบดีคณะตางๆของมหาวิทยาลัยรวมประชุมกับผูวาราชการจังหวัดและหวัหนาสวนราชการของจังหวัดมกุดาหาร 
โดยในการประชุมดังกลาว  มีมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งคณะทํางานศึกษาการจดัตัง้วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จงัหวดัมุกดาหาร  ในเบื้องตน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัครั้งที่ 7/2550  วัน
อังคารที่  28  สิงหาคม  2550  ที่ผานมา  ไดมีมติเห็นชอบใหจัดตั้ง “วิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี ณ จังหวัดมกุดาหาร”  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา   

  

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ  ดังนี้  
1. เห็นชอบใหจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ณ จังหวัดมุกดาหาร 
2. ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการแตงตัง้คณะทํางานเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการ

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึง
คณะทํางานศกึษาความเปนไปไดของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง ดังกลาว มี
หนาท่ี ตอไปน้ี  
1.  ใหศึกษาความเปนไปไดของการจัดตัง้วทิยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง 
2.  ใหจัดทําแผนการดําเนินงาน จัดประชุมเพื่อหารือในเรื่องที่เก่ียวของกับการจัดตั้ง 
     วิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขงฯ  
3.  ติดตามและประเมินผลการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
4.  หรืออ่ืนๆ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
4.2.1  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  คร้ังท่ี  1  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่อง การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรบัณฑิต  คร้ังที่  
1  โดยงานทะเบียนและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ประจําปการศกึษา  2549      มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
เปนภาษาตางประเทศ  จํานวน  3  คน   
 
 

/ทั้งนี้คณะฯ… 
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ทั้งนี้คณะฯตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว   โดยไดเสนอ 

รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2549 ระดับประกาศนยีบัตร  ครั้งที่ 1  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  6/2550 วันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2550  ที่ผานมา  ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลัย ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  
 

4.2.2  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คร้ังท่ี  2  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่อง การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  คร้ังที่  2  
โดยงานทะเบยีนและประมวลผล    กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ประจําปการศกึษา  2549   ระดับปริญญาตรี  คร้ังที่  2  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  165  คน    

ทั้งนี้คณะฯ ตนสังกัดไดตรวจสอบและรบัรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอรายชื่อ 
ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2549   ระดับปริญญาตรี  คร้ังที่ 2 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  6/2550 วันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2550  ที่ผานมา  ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลัย ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  
 

4.2.3  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  คร้ังท่ี  1  
   ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่องการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  คร้ังที่  1 
โดยงานทะเบยีนและประมวลผล    กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ประจําปการศกึษา  2549   ระดับปริญญาตรี (ตอเนือ่ง)  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเรจ็การศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน  12  คน   

ทั้งนี้คณะฯ ตนสังกัดไดตรวจสอบและรบัรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอรายชื่อ 
ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2549 ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  คร้ังที่ 1 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  6/2550 วันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2550  ที่ผานมา  ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลัย ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  
 
 
 
 
 
 

/4.2.4  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คร้ังที่  1... 
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4.2.4  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คร้ังท่ี  1  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่องการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ครั้งที่  1 โดยงาน
ทะเบียนและประมวลผล    กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  คร้ังที่  1  ประจาํปการศึกษา  2549   มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเรจ็การศึกษา  จาํนวน  51  คน  

ทั้งนี้คณะฯ ตนสังกัดไดตรวจสอบและรบัรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอรายชื่อ 
ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2549 ระดับปริญญาโท  คร้ังที่  1 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่  6/2550 วันอังคารที่  24  กรกฎาคม  2550  ที่ผานมา  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ไดพิจารณาแลวมีมติเหน็ชอบเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ   
               

4.2.5  การเสนอชื่อผูสมควรไดรับโลรัตโนบล  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม เร่ืองการเสนอชื่อผูสมควรไดรับโลรัตโนบล  ตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ
ช่ือผูสมควรไดรับรางวัลโลรัตโนบล ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั  คร้ังที่  6/2550  วันอังคารที่   24  
กรกฎาคม  2550 ที่ผานมา และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ มอบรางวลั
โลรัตโนบลตามที่คณะเภสัชศาสตรเสนอ คือ เภสัชกร วรวิทย กิตติวงศสุนทร ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตร
การแพทยอุบลราชธานี เนื่องจากเปนผูทําคุณประโยชนดีเดนทางวิชาการตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวชิาชีพ
เภสัชศาสตร (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวขอใหมหาวิทยาลัยดาํเนินการดงันี ้
1. มอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานการดําเนินงานกบัคณะกรรมการ 

เลือกสรรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ/์โล 
รัตโนบล/รางวลัรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  เพื่อแจงเวียนทกุคณะ/สํานัก  
เสนอชื่อผูสมควรไดรับโลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจําป 2549  

2.   มอบหมายใหคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อพิจารณาคณุสมบัติและผลงานของผูสมควร 
      ไดรับปริญญากิตติมศักดิ/์โลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
      พิจารณาเสนอชื่อตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
3.   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผูสมควรไดรับโลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบล 
     ตอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

  
 
 

/4.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา... 
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  4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
   ไมมี 
 

  4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
4.4.1 ขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวย กองทนุวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2550 
ผูชวยศาสตราจารยกังวาน  ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจยัและบรกิารวิชาการ  เสนอที่ประชมุ 

เพื่อพิจารณาเรื่อง ขอบังคับสภามหาวิทยาลยั วาดวย กองทุนวิจยั มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2550 ทั้งนี้ตั้งแตได
จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2533 บุคลากรในมหาวิทยาลัยไดดําเนนิงานดานการวจิัยมาอยาง
ตอเนื่อง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหลงทุนตาง ๆ หลายแหลง ตอมาในป 2545   มหาวิทยาลัยไดเห็น
ความสําคัญของการวิจยัจึงไดอนุมัติงบประมาณเงนิรายไดเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานการวจิัย  เปน 
จํานวน 2,000,000 บาทตอป ปจจุบันมีคณะ/หนวยงานเพิ่มมากขึ้นและมีความประสงคขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่การวิจยั/การเผยแพร การนําเสนอผลงานวิจยัมากขึ้น  แตจํานวนงบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรมีอยาง
จํากัด ทําใหไมสามารถจัดสรรไดอยางเพยีงพอและไมสามารถขยายกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานวจิยัดาน
อ่ืน ๆ ใหเพิ่มขึ้นได  ปญหาดังกลาวอาจสงผลตอแผนการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปตามยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่กําหนดใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปน “มหาวิทยาลัยวิจัย” ภายในป พ.ศ. 2557  

ที่ประชุมกองบรรณาธิการบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันที ่ 8 
มิถุนายน 2550 พิจารณาเห็นสมควรจัดตั้งกองทุนวจิัยขึ้น เพื่อจัดหางบประมาณจากแหลงอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการวจิัยของบุคลากรมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และเปนการสนับสนุนใหบคุลากรสามารถพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวจิยัใหไดมาตรฐาน ทั้งเปนการกระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจยั และสรางบรรยากาศใน
การทํางานวจิยัของบุคลากร   โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจยั บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ไดรางขอบังคับ
ระเบียบมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวย กองทุนวิจยัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2550 โดยขอบังคับนี้ผานการ
พิจารณาในทีป่ระชุมกองบรรณาธิการบริหารงานวจิัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่  3/2550 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 
พ.ศ.2550 และผานความเหน็ชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 6/2550 เมื่อ
วันที่ 24 กรกฎาคม 2550  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รางขอบังคับ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย กองทุนวิจยั
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2550 เพื่อใชเปนหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนนิงานตอไป 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว ขอใหโครงการจัดตั้งกองสงเสรมิการวิจัย บริการวิชาการและ 
ศิลปวัฒนธรรม  ปรับปรงุ รางขอบงัคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย กองทุนวิจัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2550 อีกคร้ัง และใหเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยใน 
คราวตอไป 

 
 
 
 

/4.4.2 เร่ืองการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ...  
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4.4.2 การจัดตั้งสาํนกังานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ           กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา เร่ืองการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  5/2550 วันเสารที่  4  สิงหาคม  2550    ระเบียบวาระการประชุมที่  
1.1.2 เร่ือง การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  แจงวา จากการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ในหวัขอเร่ือง “บทบาทของนายกสภา
มหาวิทยาลัย ในการบริหารมหาวิทยาลัยรัฐ”   ณ โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  21  กรกฎาคม 2550  
ที่ผานมา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  และฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลยัไดเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยคร้ังที่ 7/2550  วันอังคารที่  28  สิงหาคม  2550   ที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหจัดตั้ง
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อทําหนาที่ตดิตามผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวทิยาลัยกับคณะ/สํานัก หนวยงาน
และอ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมีการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยและขอใหฝาย 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอรูปแบบการดําเนินงานของสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 

4.4.3 แผนการใชเงนิงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ           กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา เร่ือง แผนการใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติและมีขอเสนอแนะใหกองแผนงานจัดทํารายละเอียดแผนการ 
เบิกจายเพิ่มเติมใหมีความชดัเจนเพื่อใหผูบริหารสามารถใชเปนขอมูลท่ีเกิดประโยชนตอ 
การตัดสินใจในการบริหารและจัดการตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ   
5.1 การขออนุมัตรัิบการสนับสนุนเงินคาลงทะเบียนฯ รอยละ 30 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

บัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองสวนทองถิน่  หลักสูตรใหม พ.ศ.   2548 (หลักสูตรเฉพาะกิจ 
: ความรวมมือทางวิชาการ)   โครงการความรวมมือทางวิชาการกับกรมสงเสริมการ 
ปกครองสวนทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย    

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ         กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา เร่ือง   การขออนุมัติรับการสนับสนุนเงินคาลงทะเบยีนฯ 
รอยละ 30 ของหลักสูตรดังกลาว โดย คณะรัฐศาสตร  สืบเนื่องจากโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครอง
ทองถ่ิน  ไดกําหนดการจัดสรรคาลงทะเบียนเรียนนกัศึกษาหลักสูตรดงักลาว คือ รอยละ 30 ของเงนิ 

/คาลงทะเบียน… 
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คาลงทะเบียน จัดสรรเปนรายไดของมหาวทิยาลัย ซ่ึงเปนเงิน 3,682,800  บาท    คณะรัฐศาสตรแจงผลการพิจารณา
อนุมัติจากอธกิารบดี เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การศึกษาคนควาวชิาการ 
และการจดัหาครุภัณฑคอมพิวเตอร รวมทั้งการปรับปรุงอาคารเรียนประจําคณะฯ ทั้งนี้ กองแผนงานไดประสานไป
ยังกองคลัง ทราบวา เงินรายไดดังกลาวไดตัดเขาบัญชีผลประโยชนของมหาวิทยาลัยแลว ดังนัน้ เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ขอ 4 วรรค 
2 ที่บัญญัติไววา  “ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการรับและการเบกิจายเงินตามระเบียบนี้ใหเสนอสภามหาวิทยาลัย
วินิจฉยั”  
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหถอนเรื่อง  พรอมท้ังขอใหคณะรัฐศาสตรจัดทํารายละเอียด 
คาใชจายในหลักสูตร ท้ังรายรับ-รายจายเพิ่มเติมและนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน 
คราวตอไป 

 

5.2 การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ การประเมินภายนอกเพื่อการรับรอง 
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร  กรรมการสภามหาวทิยาลัยประเภท 
ผูบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะศลิปศาสตรไดเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน คณะศลิปศาสตร ประจําป 
2549 ประธานคณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร ไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัย
นําเสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) กรณีขอยกเวนไมนําผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะที่จดัตั้งใหมและยังไมมีผูสําเร็จการศึกษามารวมเปนผลของการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของทั้งมหาวิทยาลัย โดยการขอยกเวนดังกลาว ขอใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเหน็ชอบการนําเสนอ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมนิคุณภาพการศึกษา  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเสนอสํานักงานรบัรองมาตรฐานและการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับการยกเวนตอไป  
 

 

ปดประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 

.....................................................     …………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                    (ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ 
          ผูจดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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