
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คร้ังท่ี  4/2549 

วันเสารท่ี   16  กันยายน  2549   เวลา   09.00   น. 
ณ  หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร   ศรีสอาน   ชั้น  5  อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
ผูที่มาประชุม 
 1.     ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชยั นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2.     ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ           อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 3.     ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 4.     ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 5.     ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
              6.     ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุ                 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
                      นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ 
 7.     นายสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

8.     นางอรวรรณ  ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
9.     อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ)               ประเภทโดยตาํแหนง 
10.   ประธานสภาอาจารย               กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจรญิ) ประเภทโดยตาํแหนง 
11.   คณบดีวทิยาลัยแพทยศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย   

และการสาธารณสุข                          ประเภทผูบริหาร 
(ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา)  

 12.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        (รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล)          ประเภทผูบริหาร 
13.   คณบดีคณะบริหารศาสตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

         (ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน)  ประเภทผูบริหาร 
 14.   ผูชวยศาสตราจารยศุภกร  ภูเกดิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 15.   นางสาวอินทิรา  ซาฮีร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 16.   ผูชวยศาสตราจารยอําไพศักดิ์  ทีบุญมา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
              17.   ผูชวยศาสตราจารยณัชพล  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 18.    รองอธิการบดีฝายวางแผน   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
          (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
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 19.    นางอรอนงค  งามชัด   ผูชวยเลขานุการ 
 20.    นายธีระศักดิ์   เชยีงแสน   ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูที่มาประชุมไมได 
 1.     ศาสตราจารยไพรัช  ธัชยพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 2.     ศาสตราจารยพิเศษภาวชิ  ทองโรจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

3.   นายเปยมศักดิ์  มิลินทจนิดา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
              4.    ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

         (นายศรวีรรณ  เกยีรตสุิรนนท)   ประเภทโดยตาํแหนง 
 

ผูเขารวมประชุม 
 1.    อาจารยจนัทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ    คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
 2.   นายชัช  วงศสิงห    คณะนติิศาสตร 
 3.   รองศาสตราจารยเรืองวทิย  เกษสุวรรณ ผูอํานวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัย 
       รัฐประศาสนศาสตร 
 4.   นางณัฐนิี  นวลสกุล    ผูชวยอธิการบดีฝายหลักสูตร 
 

เร่ิมประชุมเวลา    09.00 น.  ประธานกลาวเปดประชุม  และขอใหที่ประชุมไดพจิารณาเรื่องตางๆ  
    ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ  
  1.1   เร่ืองที่ประธานแจง   

         -ไมม-ี 
 

1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
   1.2.1  ระบบฐานขอมูล online เพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย 
 เลขานุการฯ แจงทีป่ระชุมทราบวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดดําเนนิ

โครงการจัดทําระบบฐานขอมูล Online เพื่อจัดอันดับดานการวจิัยและการเรียนการสอนประเมินศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการกรอกขอมูล ป 2548 ผานระบบเครือขาย และมี
กําหนดระยะเวลาในการกรอกขอมูลส้ินสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพนัธ 2549 หลังจากนัน้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากมหาวิทยาลัยแตละแหงที่ไดรายงานผลและ
ใชกระบวนการการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอยางเปนระบบโดยแตงตั้งคณะทํางานสืบคนและ
กรอกขอมูลดานผลผลิต/การอางอิง ทั้งนี้ ในวันที ่31 สิงหาคม 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดจัดประชุมสรุปผลการดําเนินของโครงการดังกลาว ซ่ึงในการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาไดแบงกลุม
มหาวิทยาลัยเปน  5  ระดับ  ดังนี ้

 
                        1.  ระดับ  > 75   กลุมดีเลิศ 
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  2.  ระดับ  70-75   กลุมดีเยีย่ม 
  3.  ระดับ  65-69  กลุมดี 
  4.  ระดับ  55-64  กลุมพอใช 
  5.  ระดับ  <55  กลุมที่ตองปรับปรุง 
 ผลการจัดอันดบัเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ดานการวิจัย  ผลการประเมินในระดับพอใช คิดเปนรอยละ 56.70 ซ่ึงมหาวิทยาลัยทีอ่ยูใน

ระดับพอใช  ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ดานการเรียนการสอน  ผลการประเมินในระดับด ีคิดเปนรอยละ 64.68 ซ่ึงมหาวิทยาลัยที่
อยูในระดับด ี ประกอบดวย มหาวิทยาลัยทักษณิ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันพัฒนบริหารศาสตร  (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

    ท่ีประชุมรับทราบและขอใหฝายบริหารมหาวิทยาลัยและศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   
  จันทรสกุล  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย    นําขอมูลไปประชาสัมพันธใหคณาจารยและ 
  บุคลากรไดทราบในการจัดประชุมสัมมนา วันที่ 25 กันยายน 2549  และมีขอเสนอแนะ   
  ดังนี ้

1. ใหทุกคณะสรางระบบการเรียนการสอนเพือ่เพิ่มพูนทักษะและประสบการณใหแก
นักศึกษา เนื่องจากในอนาคตภาคเอกชนจะมีการกําหนดการขึ้นเงนิเดือนของลูกจาง
ตามขดีความสามารถในการทํางาน   

2. มหาวิทยาลัยควรตระหนักการสรางหลักสูตรท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถิ่น  การบูรณา-
การระหวางศาสตร  การพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางคณะ  การสงเสริมการใชสือ่
สําหรับการเรียนการสอน  การสงเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรท้ังนี้ใหนักศึกษา
สามารถไดเรียนรูจากประสบการณจริง  เพื่อจะสงผลตอการกําหนด Ranking  
มหาวิทยาลัยในอนาคต    

3. ใหมหาวิทยาลัยจัดประชุมสมัมนาบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ผูรับผดิชอบเกี่ยวกับงานประกันคณุภาพการศึกษา  
 
1.2.2    การจัดงานวนัเกษตรแหงชาต ิ
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาดวยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดสรรงบประมาณ

ใหแกสวนราชการ เพื่อใชในการจัดงานวนัเกษตรแหงชาติ เปนประจาํทุกปและจัดหมุนเวียนไปทุกภูมภิาค 
และชวงปลายป 2549 จะจดัที่ภาคเหนือโดยมีการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชยีงใหม 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเหน็ชอบใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนเจาภาพจดั
งานวันเกษตรแหงชาติประจาํป 2550 โดยคณะเกษตรศาสตรเปนหนวยงานหลักที่จะประสานกับทุก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกในการจดังานและกําหนดใหจัดงานในวันที่ 2-11 มีนาคม 2550 และไดรับ
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคเอกชนและองคการบริหารสวนทองถ่ิน (โดยมีรายละเอยีดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบและขอใหคณะเกษตรศาสตรแตงตัง้คณะทํางานจัดงานวันเกษตร 
แหงชาติ  และมีขอเสนอแนะดังนี ้
1. ใหมีการแสดงรูปแบบเกษตรชุมชน รวมท้ังการแสดงองคความรูการดํารงชีวิต  
       การชวยเหลือซ่ึงกันและกันของชุมชน   ตลอดจนการแกปญหาของชุมชน   
2.  ใหมีการจัดแสดงสินคาหรอืผลิตภณัฑท่ีมีในชุมชน เชน สมุนไพร อาหารเสริม 

เคร่ืองสําอาง  เปนตน  
3. ใหมีการจัดนทิรรศการเกี่ยวกับการดํารงชีวิตและผลกระทบตอชุมชน ในดานวตัถุ  

ดานสงัคม  ดานสิ่งแวดลอม  ดานวัฒนธรรม โดยมีการตั้งคาํถามที่จะสรางระบบคุม
กันหรือการสรางระบบคุมกันใหกับชุมชนในอนาคตไดอยางไร และใหยึดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.2.3 การจัดตั้งหนวยงานใหมโดยมีสถานะเปนโครงการหลักสูตรพัฒนาบูรณาการ 
          ศาสตร ในกํากับของคณะบริหารศาสตร 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ผูชวยอธิการบดฝีายหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพยีงได

นําเสนอการขอปรับสภาพของโครงการหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร ซ่ึงเดิมอยูภายใตการดูแลของ
สํานักงานอธิการบดี ใหเปนหนวยงานภายใตสังกัด คณะบริหารศาสตร โดยใหมีช่ือวา “โครงการหลักสูตร
พัฒนบูรณาการศาสตร” และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย คร้ังที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2549 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดตั้ง “โครงการหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร” เปน
หนวยงานในสังกัดคณะบริหารศาสตร ทั้งนี้ขอใหปรับปรุงแกไขการจัดโครงสรางองคกร หลักสูตร การ
บริหารงานใหอยูภายใตประธานหลักสูตร โดยมีฐานะเทียบเทาหวัหนาสาขาวิชา (โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.2.4 ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมท่ีเก่ียวของกับการเสนอ
หลักสูตรและรายวิชา มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาเนื่องจากมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงรูปแบบการ
บริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และไดแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหีนาที่ใน
การบริหารงานวิชาการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน 
จันทรสกุล มีความเหน็วาคณะกรรมการชุดใหมมีหนาที่ครอบคลุมดานงานวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว จึง
เห็นควรใหยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวของกับการเสนอหลักสูตรและ
รายวิชา โดยใหยกเลิกคําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  5/2548 ลงวันที่ 6 มถุินายน 2548 และให
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําส่ังที่ 567/2549 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2549 
ดําเนินงานตอไป  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.5 รายงานผลการแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

ในคราวประชมุ คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 มีมติเห็นชอบการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการทีย่ื่นเรื่องกอนวนัที่ 1 ตุลาคม 2549 จํานวน 14 ราย (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) ตามที่มหาวิทยาลัยไดออกคําส่ังแตงตั้งไปแลว   ทั้งนี้   ไดดําเนินการดังกลาวเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการตามที ่ ก.ม.กําหนด ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 3/2549 เมื่อวันที ่ 15 กรกฎาคม 2549  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 ท่ีประชุมรับทราบ  การแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน  14  ราย   ดังนี ้

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีขอ สาขาวิชาท่ียื่นขอ 
1. นางนองเล็ก  บุญจูง ผูชวยศาสตราจารย เภสัชศาสตร 
2. นายสายนัต  แสงสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย เคมี 
3. นายบรรชา  บดุดาด ี ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมเครื่องกล 
4. นายทวีคูณ  สวรรคตรานนท รองศาสตราจารย วิศวกรรมไฟฟากําลัง 
5. นายบุญสง  เอกพงษ ผูชวยศาสตราจารย พืชสวน 
6. นางสาวนารีรัตน  มูลใจ ผูชวยศาสตราจารย ชีววิทยา 
7. นางวันดี รังสีวิจิตรประภา ผูชวยศาสตราจารย เภสัชศาสตร 
8. นายสมหมาย ชินนาค รองศาสตราจารย มานุษยวิทยา 
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ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีขอ สาขาวิชาท่ียื่นขอ 
9. นายอิทธิพงศ  พันธนิกุล ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมโยธา 
10. นางสาวจิรดา  กันทรารักษ ผูชวยศาสตราจารย วิทยาการคอมพิวเตอร 
11. นายมงคล  ปุษยตานนท ผูชวยศาสตราจารย วิศวกรรมไฟฟา 
12. นางรุงทิพย   อันมัย ผูชวยศาสตราจารย วรรณคดีเปรยีบเทียบ 
13. นายสัมมนา  มูลสาร รองศาสตราจารย เภสัชศาสตร 
14. นางสาวพรรณรัตน  อกนิษฐาภิชาต ิ รองศาสตราจารย เภสัชศาสตร 

 
1.2.6 รายงานความคืบหนาการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2548 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได

ดําเนินการเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 10 และเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 9 ดาน อีกทั้งสอดคลองกับกําหนดองคประกอบของการพัฒนามี 9 องคประกอบของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามกฎกระทรวงศกึษาธิการ วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  หมวด  6  มาตรา 
48  มาอยางตอเนื่องนั้น  (โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยทบทวนการจัดกลุมผลการประเมินในสวนของ
การเรียนการสอนและการวิจัย  และขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการ  ดังนี ้
1. แตงตั้งผูรับผดิชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา   
2. ขอใหนําขอมูลผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.) ในป พ.ศ.2548 เขาท่ีประชุมกรรมการสภามหาวทิยาลัยในคราว
ตอไป  

 

1.2.7 การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร ในวันที่   31   กรกฎาคม   2549   นั้น  ใคร
ขอสรุปประเด็นผลการประชุมรวมกัน ดังนี ้                           

1)    เรื่องปญหาของนักศกึษาในการแบกรับภาระคาใชจายสวนตัว  เนื่องจากการไม
สามารถกูยืมเงินคาใชจายในสวนดังกลาวจากกองทุนใหกูยืมที่ผูกพนักบัรายไดในอนาคต  (กรอ.) ได โดย
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดเสนอใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัยผลักดนัใหมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณารูปแบบเงินทุนสนับสนุนคาครองชีพที่เหมาะสมและแกปญหาไดอยางถาวร โดย
การจัดสรรเงินรายไดที่คณะสามารถบริหารจัดการได 



2)   เห็นควรใหคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะบคุคลที่อยูภายนอก
มหาวิทยาลัยเปนสื่อกลางในการเผยแพรผลงานและเกยีรติคุณของคณะวิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัย
ใหประชาคมในจังหวัดอุบลราชธานีและพืน้ที่บริเวณใกลเคียงไดรับทราบ   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบและไมเห็นชอบใหใชเงนิรายไดคณะมาจัดสรรคาใชจายสวนตัวของ 
 นักศึกษา และขอใหคณะวิศวกรรมศาสตรหาทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก    
 อยางไรกต็าม ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดการใชงบประมาณในแตละคณะโดยแยกประเภท 
 การใชงบประมาณดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดานการจัดสวัสดิการใหชัดเจน 
  

1.2.8 รายงานความกาวหนาตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามทีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหฝาย

เลขานุการจัดทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยพรอมทั้งติดตามผลการ
ดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย นัน้ ฝายเลขานุการไดดําเนนิการตามเอกสารประกอบการประชุม
เรียบรอยแลว   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหแตละคณะ/หนวยงานนาํขอเสนอแนะจากหนวยงานภายนอก 
 มาปรับปรุงและพัฒนาการเรยีนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 
 

ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี  3/2549 เม่ือวัน

เสารท่ี  15  กรกฎาคม  2549 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหแกไขรายงานการประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชมุ
คร้ังท่ี 3/2549 วันเสารท่ี 15 กรกฎาคม 2549 ดังนี ้
  เดิม     แกไขเปน 
หนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 5 
และเปนท่ียอมรับของสังคม ดังนัน้ สําหรับ    และเปนท่ียอมรับของสังคม ดังนั้น 

    การปนี้ขอให....           สําหรับการเลือกสรรใน

 7

ปนี้ขอให... 
หนาท่ี 5 บรรทัดท่ี 13  
...ประจําปการศึกษา 2550 โดยมีรายละเอียด   …ประจําปการศึกษา  2550  ซ่ึงมีจํานวน 

                               ตามเอกสาร...                                                  รวมท้ังหมด 5,363 คน  โดยมีรายละเอียด      
                                                             ตามเอกสาร 
หนาท่ี 9 บรรทัดท่ี 9
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...โดยมอบหมายใหเลขานุการขอให         ...โดยมอบหมายใหเลขานุการคณะ 
เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ         กรรมการสงเสริมมหาวิทยาลัย... 
มหาวิทยาลัย... 
              หนาท่ี 11 บรรทัดท่ี 6 เพิ่มขอความ 
             ...เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2549) โดยกําหนด 
             วันแตงตัง้การดํารงตาํแหนง มีผลตั้งแต 
             วันที่คณะกรรมการประจําคณะสงเรื่องถึง 
             หนวยงานกลางที่รับผดิชอบ 
             หนาท่ี 14 บรรทัดท่ี 30 เพิ่มขอความ  
                                3  ทานดวยกัน  คือ 

 1.  ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ 
 2.  ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธี 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล    
      อธิวาสนพงศ    

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองสืบเนื่อง (เพื่อทราบ) 
       3.1  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  
2/2549  เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2549  มีมติใหบรรจุระเบียบวาระของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุขเปนเรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 ท่ีประชุมรับทราบและขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขประสานการใช 
 สถานที่ในการฝกงานของนักศึกษากับทางโรงพยาบาลที่ตัง้ในพืน้ท่ีภาคตะวันออก เชน  
 จังหวัดชลบุรี  จังหวัดจันทบุรี  เปนตน และใหประสานงานการขอรับสนับสนุน
 งบประมาณการผลิตแพทยจากองคการบรหิารสวนทองถิ่นเพื่อเปนการสงเสริมใหองคการ 
 บริหารสวนทองถิ่นไดใชงบประมาณดานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

 

 ระเบียบวาระที่  4    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย   
                           4.1.1   แผนการใชจายเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาแผนการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2550  ที่จะเริ่มใชงบประมาณในวันที่ 1 ตุลาคม 2549 โดยมีงบประมาณแผนดินไดรับการ
จัดสรรจากสํานักงบประมาณซึ่งจะใชลักษณะงบประมาณ  2549 ไปพลางกอนในวงเงิน 267,328,000 บาท 
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คิดเปนรอยละ 48.99  ในสวนของงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยรวมเปนเงนิทั้งส้ิน 278,271,200 
บาท รวมเปนรอยละ 50.01 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งสองหมวดทั้งเงินแผนดินและเงินรายไดเปนเงิน
งบประมาณ 545,509,200 บาท ทั้งนี้งบประมาณแผนดินและเงินรายไดทั้งหมดไดจําแนกตามยุทธศาสตรทั้ง 
9 ดาน  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ และขอใหอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและ 
 ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดเผยแพรใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ไดทราบในการ 
 ประชุมสัมมนา วันท่ี 25 กันยายน 2549  ดงันี ้

1. การใชงบประมาณป 2550 ในระหวางทีพ่ระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ยังไมประกาศใชบังคับ จะไดรับการจัดสรร
งบประมาณรอยละ 75 ของงบประมาณป 2549  โดยงบประมาณในสวนนี้จะ
ใชถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 

2. สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบลงทุนท่ีไดผูกพันใหตามสภาพความ
เปนจริง 

3. เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีผล
ใชบังคับแลวจะตองมีการหักงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2549 ท่ีใชไปพลางกอน ออกจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.  2550 

อยางไรกต็าม ขอใหมหาวิทยาลัยนําเสนองบประมาณรายจายยอนหลัง 2 ป เพื่อ
จะไดทราบถึงการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดานบคุลากร  และงบประมาณผูกพนั 

   

   4.2  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
   4.2.1    การพิจารณาแตงตัง้กรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาดวยวาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทย
บริการของ  นายสุภชัย  หาทองคํา จะครบกําหนดในวนัที่ 16 ธันวาคม 2549 และตามขอ 4 แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และ
ผูอํานวยการศูนย พ.ศ.2540 กําหนดไววา “ในกรณีทีว่าระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก เหลือเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ฯลฯ ใหสภามหาวทิยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ” ประกอบดวย 
  1.  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
  2.  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ  กรรมการ 
       2.1.................................................... 
       2.2................................................... 
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  3.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  กรรมการ 
  4.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  คณบดีคณะศิลปศาสตร  กรรมการ 
  5.  ประธานสภาอาจารย     กรรมการ 
  จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน  2  คน เปนคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

(ทั้งนี้ สําหรับผูบริหารมหาวทิยาลัย จํานวน 2 คน ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเลอืกผูบริหาร จํานวน 2 คน เปนกรรมการแลว ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลัย คร้ัง 7/2549 เมื่อวันที ่24 สิงหาคม 2549)  (โดยมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมมีมตแิตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน เปน 
  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ดังนี ้
   1.  ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ 
   2.  ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ 
 

  4.3   เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
  4.3.1   การขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวิชา 

           สาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา  คณบดีผูกอตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข แจงที่ประชุมทราบวาการเปดรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเขาศึกษาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเปนระยะเวลา 2 ปคร่ึง  จึงใครขออนุมัติปรับแผนหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต (ตอเนื่อง) สาขาวชิาสาธารณสุข วิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข หลักสูตรใหม  พ.ศ. 
2550  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหปรับแผนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
  (ตอเนื่อง) สาขาวิชาสาธารณสุข วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  หลักสูตรใหม   
  พ.ศ. 2550 
 

  4.3.2  การขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  
           สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ (นานาชาติ) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ  
           สาธารณสุข   หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2550 
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  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา  คณบดีผูกอตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข แจงที่ประชุมทราบวาไดนําเสนอการขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ(นานาชาติ)  โดยไดผานการพิจารณาจากที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ ในเบือ้งตนแลว     (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  

  ท่ีประชุมขอถอนเรื่อง   
 

4.3.3 การขออนุมัตปิรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
             ประยุกต   คณะวิทยาศาสตร พ.ศ.2550 
อาจารยจันทรเพ็ญ   อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร แจงที่ประชุมทราบวาการ

ขอปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส โดยที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการ
มหาวิทยาลัยไดทักทวง เนื่องจากเนื้อหามีความซ้ําซอนกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อีกทั้ง
หลักสูตรดังกลาวควรจะเปดสอนในระดบับัณฑิตศึกษาและเนนเนื้อหาดานฟสิกส อยางไรก็ตาม เพื่อให
สามารถแกปญหาของนักศกึษาที่สนใจศกึษาดานฟสิกสใหสามารถนําวิชาความรูดานการประยกุตฟสิกส
ไปประกอบอาชีพไดตามความตองการของประเทศ   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมมีมตอินุมัติในหลักการและขอใหผูรับผดิชอบเสนอหลักสูตรวิทยาลัยศาสตร- 
  บัณฑิต  สาขาฟสิกสอุตสาหกรรม หรือ สาขาฟสิกสประยุกต โดยขอใหสรางหลักสูตรท่ี 
  เปนเอกลักษณทางวิชาการที่สามารถนําไปสูการแปรรูปอุตสาหกรรมของชุมชน  และ 

ขอใหนําเสนอ หลักสูตรตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 

  4.3.4  การขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียาง คณะ
             วิทยาศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

อาจารยจันทรเพ็ญ  อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร แจงที่ประชุมทราบวาได
นําเสนอการขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยียาง  ทั้งนี้ ไดรับความ
เห็นชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการวิชาการ โดยใหเปนหลักสูตรเฉพาะกจิที่มีการประเมินในระยะ 3-5 ป 
และ/หรือเปนหลักสูตรวิชาโท เนื่องจากเปนหลักสูตรที่มปีระโยชนตอนักศึกษาดานทักษะการวจิัย โดยให
พิจารณารวมมอืกับหนวยงานที่เกีย่วของและเชื่อมโยงเพือ่ใหสามารถเปดในระดับบณัฑิตศึกษาตอไป  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติในหลักการ และขอใหผูรับผดิชอบไปศึกษาปญหา 
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  ขอบกพรองหรือจุดดอยกับผูประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อท่ีจะไดกําหนดทิศทางการ 
  สรางหลักสูตรใหสามารถแกปญหาของผลติภัณฑของสนิคาใหมีคุณภาพดียิง่ขึน้     
  อยางไรกต็าม  ขอใหแตละคณะมีการสรางหลักสูตรท่ีสามารถแปรรูปผลิตภัณฑระหวาง 
  กันหรือการเชื่อมโยงตอกันได 
 

4.3.5 การขออนุมัตปิรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตรและ 
 เทคโนโลยีวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2550 
อาจารยจันทรเพ็ญ  อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร แจงที่ประชุมทราบวาได

นําเสนอการขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวสัดุศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ  โดยได
ผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในเบื้องตนแลว  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติในหลักการ  โดยใหศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ ตอไปน้ี  
1. ความตองการบัณฑิตดานวสัดุศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ 
2. นักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว สามารถนําความรูไปประกอบอาชีพดานใด 
3. ความพรอมของคณะดานบคุลากร และดานงบประมาณ 
โดยขอใหนาํประเด็นดังกลาวขางตนไปปรบัปรุงแกไขเพิม่เติมในหลักสูตร และขอให
นําเสนอตอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยและนําเสนอตอท่ีประชมุสภามหาวิทยาลัย
ในคราวตอไป 

 

4.3.6 การขออนุมัตปิรับแผนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานติิวิทยาศาสตรและ
เคมีวิเคราะห   คณะวิทยาศาสตร  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2550 

      อาจารยจันทรเพ็ญ  อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร แจงที่ประชุมทราบวาได
นําเสนอการขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขานิติวิทยาศาสตรและเคมีวิเคราะห      
โดยไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการในเบื้องตนแลว  (โดยมรีายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติในหลักการ โดยใหเปดหลักสูตรตามแผนพฒันา 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) 
  

4.3.7 การขออนุมัตปิรับแผนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง  
คณะบริหารศาสตร   พ.ศ.  2550 
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ศาสตราจารยอภิชัย  พันธเสน คณบดีคณะบริหารศาสตร แจงที่ประชุมทราบวาไดนําเสนอ
การขออนุมัติปรับแผนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพยีง   ไดผานการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการโดยเหน็ชอบในหลักการและมีขอคิดเหน็เพิ่มเติมคือปริญญาและสังกัดคณะ
ไมสอดคลองกัน ควรใชช่ือหลักสูตรเปนเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติในหลักการ  และขอใหเปดหลักสูตรในแผนพัฒนา 
  การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554)  โดยใชชื่อหลกัสูตรเปน บรหิาร 
  ศาสตร  (เศรษฐกิจพอเพียง) 
 

  4.3.8  การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม วิชา 1104 280 การเขียนโปรแกรมภาษาซีชารป  
            คณะวิทยาศาสตร 

เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา คณะวทิยาศาสตรเสนอขออนุมัติรายวิชาใหม 1104 280 
การเขียนโปรแกรมภาษาซีชารป (C# Programming) รายวิชาดังกลาวมคีวามจําเปนตอการผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานคอมพิวเตอร ตามความตองการของ
ผูใชบัณฑิตทั้งหนวยงานราชการและเอกชน ดังนั้น การใหนกัศึกษาไดศึกษาภาษาซชีารป ซ่ึงเปนภาษาเชิง
วัตถุชนิดใหมที่พัฒนาขึ้นสําหรับสถาปตยกรรมไมโครซอฟตดอทเนต เพื่อการพัฒนาซอฟตแวรระดับ
องคกรโดยเฉพาะ การไดเรียนรูถึงรูปแบบการพัฒนา การเขียนซอฟตแวรเพื่อโตตอบกับผูใชแบบกราฟฟก 
การเขียนตดิตอกับฐานขอมลูโดยใชสถาปตยกรรม เอดีโอดอทเนท และการแกไขขอบกพรองของ
โปรแกรม จะทําใหนกัศกึษาสามารถพัฒนางานในระบบองคกร ใชแนวคิดเชิงวัตถุชวยในการพัฒนา
ซอฟตแวรอยางมีแบบแผน สามารถพัฒนารูปแบบการออกแบบทีช่วยใหตรวจสอบงายและเปนมาตรฐาน 
ซ่ึงปจจุบันผูพฒันางานดานนี้เปนที่ตองการของตลาดมาก และทําใหนักศึกษามีความรูใหมๆ เพือ่เตรียม
ความพรอมในการแขงขันในการทํางานตอไป  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
  4.3.9 การขออนุมัติเปดรายวชิาใหม วิชา  1449  334  ธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร 

เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา คณะศลิปศาสตร เสนอการขออนมุัติเปดรายวิชาใหม 1 
รายวิชาคือ 1449 334 ธุรกิจการบินรายวิชาดังกลาวมคีวามจําเปนตอนักศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูและ
สรางประสบการณใหมๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและเทคโนโลยีโดยเฉพาะอตุสาหกรรม
การบินซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขนสงและการเดินทาง การไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาทีห่ลากหลาย
และกวางนั้น จะทําใหผูเรียนไดเพิ่มพูนความสามารถทางวิชาการมากขึ้น การไดศกึษาถึงกระบวนการและ
ขั้นตอนการดําเนินงานภายในอุตสาหกรรมการบิน การขนสงทางอากาศ หนาที่และบทบาทสําคัญของ
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สวนประกอบตางๆ ภายในอุตสาหกรรมการบิน ประเภทของสายการบิน ทาอากาศยาน การสํารองที่นั่ง 
ตารางบินการออกตั๋วเครื่องบิน ระเบยีบพิธีการเขาออกราชอาณาจกัร รวมทั้งการขนสงสินคาและพัสดุ
ภัณฑทางอากาศ ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ ทักษะประสบการณ อธิบายและวิเคราะหประเมิน
สถานการณของอุตสาหกรรมการบินในปจจุบันทั้งในและตางประเทศได นอกจากนี้ยังสามารถนําไป
ประยุกตใชกบัการทํางานในอนาคตได (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

  4.4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
  4.4.1  การจัดสรางศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
            80 พรรษา 

เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา เนือ่งในวโรกาสพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัเจริญ
พระชนมายุ 80 พรรษา ในปพุทธศักราช 2550 โดยในวาระมหามงคลดงักลาว มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีซ่ึง
เปนสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลางดานตะวันออก มีความประสงคที่จะ
จัดสราง  “ศูนยประชุมเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา” เพือ่ใชเปนสถานที่แสดง
พระราชประวตัิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาเทคโนโลยีของไทย” ภายใตแนวความคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง และโครงการตามแนวพระราชดําริในเขตพืน้ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลางดานตะวนัออก  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมแลวมีมติเห็นชอบในหลักการ และขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี ้
 1.  ใหมหาวิทยาลัยปรึกษากับหนวยงานจงัหวัด  4  จังหวัดยุทธศาสตร   (จังหวัด 
 อุบลราชธานี  จังหวัดยโสธร  จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดศรีสะเกษ)  ในเรื่องการ 
 ออกแบบการกอสรางอาคาร  รูปแบบการจดัแสดงกิจกรรมภายในหอประชุมดังกลาว  
 2.   ใหมหาวิทยาลัยปรึกษาเรื่องงบประมาณการกอสรางหอประชุมดังกลาวกับหนวยงาน 
 จังหวัด  4   จังหวดัยุทธศาสตร เพื่อใหการบริหารจัดการดานงบประมาณการกอสรางใน 
 สวนของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ  

 

  4.4.2  การพิจารณาอนุมัตปิริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
  เลขานุการฯ แจงทีป่ระชุมทราบวามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีไดพิจารณาแลวเหน็วา
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงมีพระราชปณิธานอัน
แนวแน ที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุขของเหลาพสกนิกรไดทรงทุมเทพระวรกายและพระราชทรัพยสวน
พระองคในการศึกษา คนควา วิจยั และพฒันาทั้งดานการศึกษา การเกษตรกรรม วศิวกรรมและอืน่ๆ ตลอด
ระยะเวลาอันยาวนานที่ทรงครองสิริราชสมบัติ จนเปนทีย่อมรับในพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน และพระ
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ปรีชาชาญ ในทุกๆ ดาน ดังเห็นไดจากโครงการพระราชดําริมากมายที่ลวนกอใหเกิดความเปนอยูที่ดแีก
พสกนิกร นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได 

ดังนั้น จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่ออนุมัติปริญญาและทูลเกลาฯถวายปรญิญา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เพื่อเปนราชสดดุีเฉลิมพระเกยีรติในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ป ในปพุทธศักราช 
2549 นี้ (โดยมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ 
 

4.4.3 การจัดทําแผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาแหงชาติ และยทุธศาสตร 
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวทิยาลัยในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) นั้น 

บัดนี้ มหาวทิยาลัยไดดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการตามยุทธศาสตรทั้ง 9 ดาน โดยกอง
แผนงานไดประสานงานการจัดประชุมของคณะกรรมการของแตละยุทธศาสตรเพื่อจัดทํากิจกรรม/
โครงการในแตละยุทธศาสตร อยางไรกต็าม สําหรับยุทธศาสตรดานการวจิัยนัน้ หนวยงานระดับคณะได
ดําเนินการตามความสามารถและความพรอมของแตละคณะ โดยคํานงึถึงยุทธศาสตรของประเทศ โดยทั้งนี ้
กองแผนงานไดสรุปแผนภูมแิสดงความเชือ่มโยงยุทธศาสตรการพัฒนาของชาติและยุทธศาสตรการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในชวง พ.ศ.2550-2554 และนําเสนอตอทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2549 ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติมอบใหคณะกรรมการฝาย
วางแผนเปนผูประสานงานกบัคณะ/สํานกั เพื่อจัดทําและเสนอโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ของคณะ/สํานกัตางๆ เพื่อบรรจุเปนแผนพัฒนาฯ ของ
มหาวิทยาลัยตอไป (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมขอใหมหาวิทยาลัยไดนาํกลับไปทบทวนโดยมกีารประชุมรวมกับผูท่ีเก่ียวของทุก 
 ระดับสวน 

 

  4.4.4  โครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร 
ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ อธิการบดี แจงที่ประชุมทราบวา คณะนติิศาสตรและ

คณะรัฐศาสตรไดมีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรควบคูกัน โดยอยูภายใตการบรหิารเพียง
คณะเดียว จากปญหาดังกลาวไดทําใหคณะนิติศาสตรไมสามารถพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอนที่
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มีประสิทธิภาพ คณะรัฐศาสตรจึงขอแยกการบริหารจัดการออกจากคณะนิติศาสตร ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย คร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ที่ประชมุมีมติอนุมัติการจัดตั้ง
หนวยงานใหม คือ คณะรัฐศาสตร ใหมีสถานะเปนคณะ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมมีมตอินุมัติ และขอใหสรางหลักสูตรรัฐศาสตรท่ีเปนบริบทใหมใหแกนักศึกษา 
 โดยมีจุดประสงคเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานไดท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
 

 4.4.5  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะนิติศาสตร พ.ศ....... 
 เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 มีมติใหนํารางขอบังคับสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วาดวยคณะนติิศาสตร 
พ.ศ..... เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยพิจารณากอนเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณา นั้น 

คณะนติิศาสตรและรัฐศาสตร ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 แลว มีมติใหแกไขรางขอบังคับตามหลักการของคณะ
นิติศาสตร โดยใหมีกรรมการอํานวยการและกรรมการบริหารคณะนติิศาสตร  (โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมมีมตอินุมัต ิ
 

4.4.6 เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ จัดทําเกณฑมาตรฐาน

การสําเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา และมติที่ประชุมงานบัณฑิตศึกษา คร้ังที ่ 2/2549 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2549 เห็นชอบใหมีการใชเกณฑสําเร็จการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ โดยใหใชนกัศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป และไดเสนอ
ผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย คร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 โดยมตทิี่ประชมุ
เห็นชอบในเรือ่งเกณฑการสําเร็จการศึกษาและวนัสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท    กําหนดให   1)  เสนอวิทยานพินธและสอบผานปากเปลาขั้นสุดทาย  
2) ผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพในวารสารวชิาการหรือเสนอตอที่ประชมุวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)   3) ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและมีระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จาก
ระบบ 4  แตม  4) สอบวัดความรูความเขาใจหรือสอบประมวลความรอบรู (Comprehensive Examination) 

โดยแผน ก แบบ ก1  ตองผานเกณฑ ขอ 1 และ 2 สวนแผน ก แบบ ก2 ตองผานเกณฑขอ 
1, 2 และ 3  สวนแผน ข  ตองผานเกณฑ ขอ 3 และ 4 (ตามเกณฑมาตรฐาน) และขอ 1 (ตามขอบังคับ ม.
อุบล) 
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ระดับปริญญาเอก   แบบ 1  กําหนดให 1) สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเปนผูมสิีทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ เสนอวิทยานพินธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้น
สุดทาย  2) สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1   ภาษา 3) ผลงานวิทยานิพนธตองตีพิมพใน
วารสารวิชาการที่มีกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review)  สวนแบบ 2  กําหนดใหศึกษารายวิชาครบตาม
หลักสูตรและมีระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 แตม นอกนั้นตามเกณฑเหมือนแบบ 1  

วันที่สําเร็จการศึกษา   ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย สําหรับแผนที่ตองลง
ตีพิมพผลงานวิทยานิพนธเผยแพรนัน้ จะตองมีหนังสือหรือใบตอบรับที่ระบุช่ือวารสาร ฉบับที่พิมพ ชวง
วัน เดือน ปทีพ่ิมพ จากบรรณาธิการวารสารตามเกณฑมาตรฐานสากล  และวนัที่สําเร็จการศึกษาใหถือเปน
วันสงวิทยานพินธฉบับสมบูรณตามขอบังคับฯ   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติ  
 

4.4.7 ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา คร้ังท่ี 1 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา  กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2548 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 2 คน โดย
จําแนกตามคณะ ไดดังนี ้

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2 คน 
1. นายกิตติศักดิ์  ตั้งวัฒนศิริกุล   สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
2. นายบัญญัติ  อินทรจันทรดา    สาขาวิศวกรรมโยธา 
ทั้งนี้คณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการ

บริหารมหาวทิยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบแลว คราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549  (โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติผูสาํเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 2 คน 
 

4.4.8 ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คร้ังท่ี 1 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา  ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2548  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 808 คน 
โดยจําแนกตามคณะได ดังนี ้

 คณะวิทยาศาสตร  จํานวน 113 คน 
 คณะเกษตรศาสตร  จํานวน 169 คน 
 คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 168 คน 
 คณะศิลปศาสตร  จํานวน 74 คน 
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 คณะบริหารศาสตร  จํานวน 206 คน 
 คณะเภสัชศาสตร  จํานวน 78 คน  
ตามขอบังคับฯ กรณีนักศกึษาไดรับการเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาใด จะไมไดรับเสนอชื่อ

ใหรับเกยีรตินยิม ยกเวนสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมตัิเปนรายบุคคล หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตมีการ
รับนักศึกษาเภสัชศาสตรโครงการพิเศษ และในเบื้องตนคณะไดพิจารณาเทียบโอนรายวิชาแรกเขาให
จํานวนไมเกิน 48 หนวยกิต ในการนี ้ งานทะเบียนจึงใครขอเสนอเพื่อพิจารณาปริญญาเกยีรตินิยมให
หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) ทีม่ีการเทียบโอนรายวิชาดังกลาว คณะตนสังกัดได
ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบแลว 
คราวประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 ตามรายชื่อที ่ 2549  (โดยมรีายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 

 จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีประจําภาค 
  การศึกษาที่  2/2548  จํานวน  808  คน 
 

  4.4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
  4.4.9  ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  คร้ังท่ี 1  
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2548 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 3 คน โดย
จําแนกตามคณะได ดังนี้    
  คณะศิลปศาสตร สาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 3 คน 

โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบแลว คราวประชุมครั้งที ่ 7/2549 เมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2549 ตามรายชื่อที่
แนบมาพรอม  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติผูสาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร  ประจําภาค 
  การศึกษาที่ 2/2548  จํานวน  3  คน 
 

  4.4.10  ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คร้ังท่ี 1 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2548 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา จํานวน 29 คน โดย
จําแนกตามคณะได ดังนี้    

คณะวิทยาศาสตร จํานวน  5  คน  
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-สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ     จํานวน 2 คน 
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    จํานวน 2 คน 
-สาขาฟสิกส      จํานวน 1 คน 
คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  5 คน 
-สาขาเกษตรศาสตร     จํานวน  1 คน 
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จํานวน 4  คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  6  คน 
-สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม    จํานวน  5 คน 
-สาขาวิศวกรรมเครื่องกล     จํานวน  1  คน 
คณะศิลปศาสตร  จํานวน  8  คน 
-สาขาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  จํานวน  8  คน 
คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  5  คน 
-สาขาการบริหารบริการสุขภาพ    จํานวน  4  คน 
-สาขาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร   จํานวน  1  คน 
โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบแลว คราวประชุมครั้งที ่7/2549  เมื่อวนัที่  24  สิงหาคม  2549 ตามรายชื่อ
ที่แนบมาพรอม  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

4.4.11  ขออนุมัติและเบิกจายเงินรับฝากคณะบริหารศาสตร 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา คณะบรหิารศาสตรขออนุมัติคืนเงินในสวน
คาธรรมเนียมบํารุงมหาวิทยาลัย (รอยละ 5) ของรายรับจากโครงการอบรมจัดทําบญัชีวิเคราะหตนทุนและ
แผนธุรกิจ ป 2549 เปนเงิน 950,000 บาท เนื่องจากเปนงบประมาณจํานวนมาก ประกอบกับงบประมาณเงนิ
รายไดในสวนเงินสํารองจายทั่วไปที่คงเหลืออยูนั้นไมเพียงพอตอการจัดสรรคืนใหกับคณะบริหารศาสตร
ไดทั้งจํานวนที่ขอรับการจัดสรรคืน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ไดกําหนดไววาในกรณีที่มีปญหาเกีย่วกับการรับและการเบิกจายเงินตามระเบียบนี้
ใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยวินิจฉยั ดังนัน้ กองแผนงาน จึงใครขอนาํเสนอที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาคืนเงนิในสวนคาธรรมเนียมบํารุงมหาวิทยาลัยใหกับคณะบรหิารศาสตรตามจํานวนที่ขอรับการ
จัดสรรคืน  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
  จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหคณะบริหารศาสตรยืมเงินสํารองของมหาวิทยาลัย 
 จํานวน  950,000 บาท และดําเนินการใชคนืตามจํานวนที่ขอยืมไป  อยางไรก็ตาม  ขอให 

  มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบการใชเงนิรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีระเบียบท่ีชัดเจน 
  และสามารถปฏิบัตงิานดวยความโปรงใส 
 

ระเบียบวาระที่  5        เร่ืองอื่นๆ  (เพื่อพิจารณา) 
5.1 การปรับคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปรญิญาตรี ปการศึกษา 2550 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการพิจารณาปรับคาธรรมเนียมการศึกษานัน้ บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเมื่อ
วันพฤหัสบดทีี่ 27 กรกฎาคม 2549 ไดพิจารณาเห็นชอบใหปรับคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับปการศึกษา 2550 เปน 3,000 บาทตอภาคการศึกษา ประกอบดวย   
  - คาบํารุงหองสมุด  500  บาท 
  - คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 200  บาท 
  - คาบํารุงกีฬา   200  บาท 
  - คาบํารุงคอมพิวเตอร  500  บาท 
  - คาบํารุงอาคารเรียนรวม  200  บาท 
  -คาบํารุงมหาวทิยาลัย           1,400  บาท 
หมายเหตุ  คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2549 จํานวน 2,200 บาท ตอภาคการศึกษา  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

5.2 รางขอบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานวีาดวยหลักเกณฑวิธีการประเมินผลการ
สอน และผลงานทางวิชาการ เพื่อพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ..... 

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวชิาการ แจงที่ประชุมทราบวา ไดนําเสนอรางขอบังคับวาดวยหลักเกณฑวิธีการประเมินผล
การสอนและผลงานทางวิชาการ เพื่อพจิารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารยและศาสตราจารย ซ่ึงไดผานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ คร้ังที่ 
2/2549 วันที่ 14 กันยายน 2549  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

   จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติและขอใหแกไขในบทเฉพาะกาลใหม โดยใหครอบคลุม 
  การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการพิจารณา 
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  ตําแหนงทางวชิาการ 
 

5.3 ขออนุมัติแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  ประธานคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวชิาการ แจงทีป่ระชุมทราบวา ตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
คร้ังที่ 2/2549 วันที่ 14 กันยายน 2549 ไดพจิารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินตาํแหนงทางวิชาการของ
บุคคลจํานวน 3 ราย ดังนี ้

ตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน  2  ราย 
1. นายธีระพล  บันสิทธิ์  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8  สังกัดภาควิชาสัตว-

ศาสตร คณะเกษตรศาสตร ที่ยื่นขอในสาขาวิชาการผลิตสัตว ตั้งแตวนัที่ 3 เมษายน    
       2549 
2. นายทวนทอง จุฑาเกต ุ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7  สังกัดภาควิชาสัตว

ศาสตร คณะเกษตรศาสตร ที่ยื่นขอในสาขาวิชาประมง ตั้งแตวนัที่  13  มีนาคม  2549 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  1  ราย 
1. นายสมชาย  สินชัยสุข  ตําแหนงอาจารย ระดับ 7 สังกัดสํานักงานเลขานุการคณะ

เภสัชศาสตร ที่ยื่นขอในสาขาวิชาเภสัชศาสตร  ตั้งแตวันที่ 10  มีนาคม  2549 
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

   จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติแตงตั้งบุคคลดํารงตาํแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
1. นายธีระพล  บันสิทธ์ิ     ตําแหนงรองศาสตราจารย 
2. นายทวนทอง  จุฑาเกตุ  ตําแหนงรองศาสตราจารย 
3. นายสมชาย  สนิชัยสขุ   ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

 

5.4 รายงานคําวนิจิฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  แจงทีป่ระชุมทราบวาตามที่ผูชวยศาสตราจารยประจนั 

มณีนิล ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกดัคณะศิลปศาสตร ไดยืน่หนังสือรองทุกขตอประธาน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข จํานวน 1 ฉบับ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เร่ืองการรองทุกขเนื่องจาก
คําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คําส่ังที่ 12/2548 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ใหยกเลิกตําแหนงรอง
อธิการบดีฝายกิจการพิเศษและใหผูรองทุกขพนจากตําแหนง  

ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 หมวด 8 
มาตรา 63 “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเหน็วาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับ
ของใจเนื่องจากการกระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ใหผูนั้นมสิีทธิรองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ภายในสามสิบวนันับแต
วันไดรับแจงถึงการกระทําหรือไดรับคําส่ัง และตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ
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อุทธรณและรองทุกข พ.ศ.2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข โดยมีอํานาจหนาที่
พิจารณารองทกุขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และเมือ่คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข
พิจารณาประการใดในรายงานสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข โดยมีศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จนัทรสกุล 
รักษาการในตาํแหนงประธานกรรมการอุทธรณและรองทุกข ไดพิจารณารับเรื่องรองทุกขของผูชวย
ศาสตราจารยประจัน มณนีลิ ในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพนัธ 2549 และตอมาสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ เปนประธาน
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 (ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2549) ไดพจิารณาเรื่องรองทุกขในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข คร้ังที่ 2/2549 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 และไดพจิารณาคําวินจิฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขในการประชุม
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข คร้ังที่ 3/2549 เมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2549 คณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกข จึงขอรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหมีมติตามคําวินิจฉยัของคณะกรรมการอุทธรณและ
รองทุกขประจาํมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 3/2549 วนัที่ 15 กนัยายน 2549   (โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 

 

   จึงนําเรียนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

                เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
          .................................................. 
                 (นางอรอนงค  งามชัด) 
รักษาการในตาํแหนงหัวหนางานประสานงาน 
                     ผูชวยเลขานุการ 
               ผูจดรายงานการประชุม 
                 ....................................................... 
                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
            รองอธิการบดีฝายวางแผน 

      กรรมการและเลขานุการ 
                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 


