
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คร้ังท่ี  5/2549 

วันเสารท่ี   18  พฤศจิกายน  2549   เวลา   09.00   น. 
ณ  หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  ชั้น  5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผูที่มาประชุม 
 1.     ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ                นายกสภามหาวทิยาลัย 
 2.     ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน      กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
 3.     ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ      กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
              4.     ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุ                          กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
                      นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ 
 5.     ศาสตราจารยไพรัช  ธัชยพงษ      กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
 6.     นายสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์       กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ

7.     นางอรวรรณ  ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
8.     อธิการบดี         กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
         (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ)                     ประเภทโดยตําแหนง 
9.     ประธานสภาอาจารย                     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         (ผูชวยศาสตราจารยจฑุามาส  จิตตเจริญ)     ประเภทโดยตําแหนง 

            10.      คณบดีคณะเภสัชศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
          (รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข)            ประเภทผูบริหาร 

             11.    คณบดีคณะเกษตรศาสตร           กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
          (รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกลู)               ประเภทผูบริหาร 
12.     คณบดีคณะศิลปศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
           (ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์)     ประเภทผูบริหาร           

 13.     ผูชวยศาสตราจารยศุภกร  ภูเกดิ      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
           ประเภทคณาจารยประจํา 
 14.     นางสาวอินทิรา  ซาฮีร       กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
           ประเภทคณาจารยประจํา 
 15.     ผูชวยศาสตราจารยอําไพศักดิ์  ทีบุญมา       กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
           ประเภทคณาจารยประจํา 
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 16.    รักษาการรองอธิการบดีฝายวางแผนและ     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
           สารสนเทศ 
          (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
 17.    นางอรอนงค  งามชัด       ผูชวยเลขานุการ 
 18.    นายธีระศักดิ์   เชยีงแสน       ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูที่มาประชุมไมได 
 1.     ศาสตราจารยพิเศษภาวชิ  ทองโรจน      กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ

2.     นายเปยมศักดิ์  มิลินทจนิดา       กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
 3.     ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ      กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ
             4.     ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย      กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

         (นายศรวีรรณ  เกยีรตสุิรนนท)      ประเภทโดยตําแหนง 
 5.     ผูชวยศาสตราจารยณัชพล  สามารถ      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
           ประเภทคณาจารยประจํา 
 

ผูเขารวมประชุม 
 1.      ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์  เพง็สา             คณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตร         
             และการสาธารณสุข  

2.      ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน      คณบดีคณะบริหารศาสตร  
   

เร่ิมประชุมเวลา    09.00 น.  ประธานกลาวเปดประชุม  และขอใหที่ประชุมไดพจิารณาเรื่องตางๆ  
    ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ  
  1.1   เร่ืองที่ประธานแจง   

 ประธานแจงทีป่ระชุมทราบวามีกรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม จํานวน 4 ทานคือ 
ศาสตราจารยพิเศษภาวิช  ทองโรจน   ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  นายเปยมศักดิ์  มิลินทจนิดา  และ
นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท   

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1  ประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี  เร่ืองแตงตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่วาระการดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ของ  ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชัย   ครบวาระเมื่อวันที่  24  กันยายน 2549  และ
คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยไดเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาเสนอ ศาสตราจารย
พิเศษจอมจิน   จันทรสกุล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง   ดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตอไปนั้น  บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  
จันทรสกุล   ใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบแทน  ตั้งแตวันที่ 24  กันยายน  2549  ตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ที่ประชุมรับทราบ 
  

 1.2.2  ประกาศสํานักนายกรฐัมนตรี เร่ือง แตงตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดพิจารณาเสนอชื่อ  นาย
ประกอบ  วิโรจนกูฏ  เพื่อเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอใหนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเพื่อดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตอไปอีกวาระหนึ่ง   ตั้งแตวันที่ 1  
ตุลาคม  2549  เปนตนไป   บัดนี้ ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง   ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจน
กูฏใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สืบแทน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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  1.2.3  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหารมหาวิทยาลัย 
        เลขานุการฯ แจงทีป่ระชุมทราบวาวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเภทผูบริหาร  ไดครบกําหนด เมื่อวันที ่  2  พฤศจิกายน 2549  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      จึงไดดําเนนิการ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยคุณสมบัต ิ  หลักเกณฑและการเลอืกกรรมการสภามหาวิทยาลยั 
ประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2533 เพื่อทําการเลือกผูแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบริหารมหาวทิยาลัย  จํานวน  3   คน   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรด
ทราบ  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบริหารมหาวทิยาลัย  จํานวน  3   คน  ดังนี้ 
  1.    คณบดีคณะเกษตรศาสตร    รองศาสตราจารยวัชรพงษ   วัฒนกูล 
  2.    คณบดีคณะเภสัชศาสตร    รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข 
  3.    คณบดีคณะศิลปศาสตร     ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา   ทวีสิทธิ์ 
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

  1.2.4   รายงานการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ณ วันท่ี 30   
            กันยายน 2549  (ไตรมาส 4) 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาในปงบประมาณ พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณ
ทั้งส้ิน 396,812,200 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีการเบิกจายไปแลวรวมทั้งสิ้น 380,729,453.31 บาท คิดเปน
รอยละ  95.95  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่รัฐบาลกําหนดไว (รอยละ 93)  สวนของการเบิกจายก็รวมงบกลาง  เนื่องจากป 
2549 มีเงินเหลือจายจากการดําเนินงานตางๆ เปนเงิน 3,691,124.34 บาท การเบิกจายงบประมาณดังกลาว รวมการ
เบิกจายงบกลาง รายการคาใชจายการปรับเงินคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐและรายการเงินเลื่อนขั้น เล่ือนอันดับ
เงินเดือน และเงินปรับวุฒิขาราชการ ที่มหาวิทยาลัยไดรับโอนจากรมบัญชีกลาง เปนเงิน 36,313,600 บาท และมี
การโอนเปลี่ยนงบประมาณโดยอํานาจอธิการบดีตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบวาดวยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เปนเงิน 6,192,300 บาท  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
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  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป  
2549 
 (ก) เนนรายการที่มีความสําคัญ 
(ข) คาํอธิบาย รายละเอียดของรายการที่มีการโอนเปลี่ยนแปลง 
โดยเนนขอความการเบิกจายงบประมาณ สําหรับรายการที่มีความสําคญั และพิจารณาการโอน
เปล่ียนแปลงงบประมาณใหมีจํานวนรายการนอยท่ีสุด  เพื่อจะทําใหผลการใชจายงบประมาณ
เปนไปตามระเบียบแบบแผนมากที่สุด อยางไรก็ตามหากมีการโอนเปลี่ยนงบประมาณขอให
เขียนคําอธิบายรายละเอียดที่มีความชัดเจนและแจงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ อีกท้ัง
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   –   2551  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเนนเรื่องการพัฒนา
บุคลากรใหมากขึ้น 

 

  1.2.5   รายงานผลการดําเนินการของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
    เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาสืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
คราวประชุมครั้งที่  3/2549  เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2549  มีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการตามที่ประกาศ  ก.พ.อ.  และมีมติเห็นชอบ  คือ 

1. อนุมัติแตงตั้ง ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุ นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ เปนประธานกรรมการ  

2. มอบหมายใหประธานดําเนนิการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ
จากบัญชีรายช่ือที่คณบดีคณะตางๆ ไดเสนอชื่อจากบัญชี ก.พ.อ.กําหนด จํานวนไม
เกิน 10 คน เปนกรรมการ 

    โดยมหาวิทยาลัยไดรับความอนุเคราะหจากทานกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ 2  ในสาขาวิชา
ตาง ๆ  และทานนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีคําส่ังแตงตั้งเรียบรอย  ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ 5/2549 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ใครขอรายงาน
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตั้งแตไดรับการแตงตั้งถึงปจจุบัน   (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหนําขอบังคับการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในคราวตอไป 
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 1.2.6  การปรบัเปล่ียนแปลงสถานภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  (สวนราชการ)  เปน              
           สถาบันอุดมศึกษาในกาํกับของรัฐ 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ดวน
ที่สุด  ที่  ศธ  0529.6(1.4) /ว.1488 ลงวันที่  24  ตุลาคม  2549  แจงใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาจะแจงยืนยัน
เสนอรางพระราชบัญญัติฉบับที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือจะถอนราง
พระราชบัญญัติดังกลาว ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแจงยืนยันการเสนอราง
พระราชบัญญัติฉบับที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ซ่ึงเปนฉบับที่ผานการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญผูแทนราษฎรแลว) เรียบรอยแลว  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
   

   จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดังนี้ 
1. ใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการการเตรียมความพรอมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐโดย

แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการทํางาน
ดานตางๆ เชน ดานการงบประมาณ  ดานบุคคล  ดานโครงสราง ดานกฎระเบียบ  และดาน
ความเขาใจของประชาคม เปนตน 

2. ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยสรางความเขาใจที่ดี และดานการสรางความเชื่อม่ันใหแกบุคลากร
ในเรื่องการปรับเปล่ียนแปลงสถานภาพสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

อยางไรก็ตาม  ขอใหอธิการบดีนําเรื่องการเตรียมความพรอมและการดําเนินงานของการ
ปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐนําเขาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 

 

1.2.7  รายงานความกาวหนาตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่ทานนายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหฝาย
เลขานุการจัดทําเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพรอมทั้งติดตามผลการ
ดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยนั้น บัดนี้ ฝายเลขานุการไดดําเนินการตามเอกสารประกอบการประชุม
เรียบรอยแลว    (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

   จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
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  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหมีการรายงานอยางตอเนื่อง            โดยคณะที่ยังไมมีการรายงาน 
  ความกาวหนาตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย  ขอใหเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยใน 
  คราวตอไป 

 

1.2.8  การประชุมวิชาการนานาชาต ิ
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา คณะบริหารศาสตร แจงกําหนดการจัดงานประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ เร่ืองตอยอดแนวความคิดของชูมัคเคอร:เสนทางของเศรษฐศาสตร เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนใน
ศตวรรษที่ 21 (Beyond Schumacher : alternative approaches to economics and sustainability perspectives for 
the 21st  century) ในระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2549 ณ โรงแรมลายทอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี     
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

   จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.9  การแกไขชื่อสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะบริหารศาสตรไดเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม พ.ศ.2548 และสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรดังกลาวในการประชุมครั้งที่  7/2547  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2547  และงาน
พัฒนาหลักสูตรไดเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอใหแกไขรายละเอียดโดยขอให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบหลักสูตรกอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รวมทั้งจัดสงแบบรายงานการขอเปดหลักสูตรที่ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี  มีรายละเอียด
การแกไข  ช่ือหลักสูตรและชื่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษไมสอดคลองกัน และไมตรงกับรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2549  
ใหแกไขชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญาเปน 
ช่ือหลักสูตร  ภาษาไทย     : บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in International  
                                                   Business Management (English Program) 
ช่ือปริญญา ภาษาไทย     : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
           : บธ.บ (การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ) 
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  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration  (International Business 
                                                   Management (English Program), 
           : B.B.A. (International Business Management (English Program)) 
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

   จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 1.2.10  การแกไขโครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่คณะวิทยาศาสตรไดเสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ.2548 และสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตร
ดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548  และงานพัฒนาหลักสูตรไดเสนอหลักสูตรเพื่อ
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอใหแกไขรายละเอียดโดยขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
หลักสูตรกอนนําเสนอและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซ่ึงมีรายละเอียดการแกไข ใหแสดงโครงสราง
หลักสูตรใหครบ 3 หมวด ไดแก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี และให
พิจารณาเทียบหนวยกิตรายวิชาที่ไดศึกษามาเปนรายบุคคลตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับโครงสราง
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสู
การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 และระเบียบหรือขอบังคับวาดวยการเทียบโอนของมหาวิทยาลัยที่กําหนดไว 
รวมท้ังจัดสงแบบรายงานการขอเปดหลักสูตรที่ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี  (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.11 การแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ได 
เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 และสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2548  และงาน



พัฒนาหลักสูตรไดเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอใหแกไขรายละเอียดโดยขอให
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบหลักสูตรกอนนําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึง
มีรายละเอียดการแกไขใหสรุปเอกสารเทียบหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง  ปการศึกษาที่จะใชหลักสูตร
ปรับปรุง  รวมทั้งจัดสงแบบรายงานการขอเปดหลักสูตรที่ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี  (โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

   จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  2.1   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   คร้ังท่ี   4/2549    
          เม่ือวันเสารท่ี   16  กันยายน  2549 
   

  ที่ประชุมพิจารณาแลวใหแกไขรายงานการประชุมและมมีติรับรองรายงานการประชมุ คร้ังที่ 
4/2549 วันเสารที่ 16 กันยายน 2549 ดังนี ้
   เดิม      แกไขเปน 
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หนาที่ 3 บรรทัดที่ 1 
2.  ระดับ  74-75  กลุมดีเยีย่ม    2. ระดับ  70-75  กลุมดีเยีย่ม 
หนาที่ 3 บรรทัดที่ 3-4 
4. ระดับ 60-64 กลุมพอใช    4. ระดับ 55-64 กลุมพอใช 
5. ระดับ <60  กลุมที่ตองปรับปรุง    5. ระดับ <55 กลุมที่ตองปรับปรุง 
หนาที่ 3 บรรทัดที่ 18 
1. ใหทุกคณะสรางทักษะประสบการณการเรียนการ 1. ใหทุกคณะสรางระบบการเรียนการสอนเพื่อ
สอนใหแกนักศึกษา.....     เพิ่มพูนทกัษะและประสบการณใหแกนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 



หนาที่ 5  บรรทัดที่ 22 ขอใหเพิ่มรายชื่อแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงท่ีขอ สาขาวิชาท่ียื่นขอ 

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

 
  เดิม       แกไขเปน
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หนาที่ 15 บรรทัดที่ 22 
...เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถไดงานทําทั้งภาค  …เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถทํางานไดทั้ง 
รัฐและภาคเอกชน     ภาครัฐและภาคเอกชน 
  2.2    รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี   3/2549   (ระเบียบวาระ
พิเศษ)  เม่ือวันศุกรท่ี   4  สิงหาคม  2549 
  ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี 3/2549 
(ระเบียบวาระพิเศษ) เม่ือวันศุกรท่ี 4 สิงหาคม 2549 โดยไมมีขอแกไข 
     
 
 
 
 
 
 
 



  2.3   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี   4/2549   (ระเบียบวาระ 
         พิเศษ)  เม่ือวันศุกรท่ี   2  ตุลาคม  2549 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหแกไขรายงานการประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชมุ คร้ังท่ี 
4/2549  (ระเบียบวาระพิเศษ) วันศุกรท่ี  2  ตุลาคม  2549 ดังนี ้
   เดิม      แกไขเปน 
…รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย-          …รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
อุบลราชธานี ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2549 ....        ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2549 .... 
 
ระเบียบวาระที่ 3       เร่ืองสืบเนื่อง    (เพื่อทราบ) 
  3.1  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์  เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและสาธารณสุข ไดแจงที่
ประชุมวาจากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  2/2549  เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2549  มีมติให
บรรจุระเบียบวาระของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขเปนเรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ใครขอรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข     ประสานงานและทํา 
  ความตกลงกับองคการบริหารสวนตําบล   (อบต.)    ภายในเขตพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตอนลางฝงตะวันออก เพื่อขอรับการสนับสนุนใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาแพทย     โดยม ี
  เงื่อนไข หลังจากที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะตองปฏบิัตงิานในพื้นท่ีขององคการบริหารสวน 
  ตําบล และขอใหนําหลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะหนําเขา 
  เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 

  3.2   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอบขอหารือวิธีการแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนง 
         ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา  สืบเนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2549  มีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยหารือ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเกีย่วกับวิธีการดาํเนินการขอตาํแหนงผูชวยศาสตราจารยและรอง
ศาสตราจารยสําหรับผูที่ยื่นเสนอขอกอนวนัที่  15 กรกฎาคม  2549 โดยขออนมุัติปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ก.ม. โดยอนุโลม และใหนําผลการหารือมาดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป นั้น    บัดนี้  สํานกังาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตอบขอหารือดังกลาวแลว  โดยใหสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานีดําเนินการตาม
หลักเกณฑ ก.ม. กําหนด สวนวิธีการใหดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. สําหรับผูที่ยื่นเรื่องเสนอขอกําหนด
ตําแหนงกอนวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 ใหนําผลการพิจารณาของผูเสนอขอกําหนดตําแหนงดงักลาวเสนอตอ
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเพื่อพิจารณา และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป  ทั้งนี้  ไดเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ทราบ
และพิจารณาดาํเนินการตามหนังสือตอบขอหารือที่กําหนด  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.3  รายงานผลการตรวจประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา           
                   (องคการมหาชน) 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และงานประกันคุณภาพการศึกษาไดรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้ง
ที่  3/2548 วันที่ 16 กรกฎาคม 2548  และจากการประชุมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2549 สภามหาวิทยาลัยมีมติใหนํา
ผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) เสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมรับทราบและขอใหคณะและหนวยงาน นําขอเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
  และประเมินคุณภาพการศึกษา     (สมศ.)    ไปพิจารณาปรับปรงุและแกไขใหไดตามเกณฑของ 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   อยางไรก ็ตาม  ขอใหมหาวิทยาลัย 
  แตงตั้งรายงานการแตงตัง้รองอธิการบดีและคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการปฏิบตัิงานดาน 

ประกันคุณภาพ    
 

ระเบียบวาระที่ 4        เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
         4.1   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   
                 -ไมมี- 
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                                  4.2    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตัง้บุคคล/คณะบคุคล 
        4.2.1   แตงตัง้รองอธิการบดีฝายตางๆ  
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวาตามไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   แตงตั้ง ศาสตราจารย
ประกอบ  วิโรจนกูฏ   ดํารงตําแหนงอธกิารบดีมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ตอไปอีกวาระหนึ่ง   ตั้งแตวันที่ 1  
ตุลาคม  2549  เปนตนไป นัน้ เพื่อใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนไปดวยความเรียบรอย  จึง
ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีฝายตางๆ     ดังนี้  
   1.  นายสุภชัย  หาทองคํา       เปนรองอธ ิการบดีฝายบริหาร 
  2.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อ ินทรประสิทธิ   เปนรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน       เปนรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
4.  นายกังวาน  ธรรมแสง          เปนรองอธิการบดีฝายวจิยัและบริการ 
5.  นายไท  แสงเทียน        เปนรองอธิการบดีฝายกจิการนักศึกษา 
6.  ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา  วิสัยจร      เปนรองอธิการดีฝายวเิทศสัมพันธ 
ทั้งนี้    ตั้งแตวนัที่   19  พฤศจิกายน  2549  เปนตนไป  ยกเวน   ลําดับที่   1. นายสุภชัย  

หาทองคํา เนื่องจากเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ซ่ึงจะครบวาระในการดํารงตําแหนง
ดังกลาวในวันที่  16 ธันวาคม  2549     จึงจะมีคุณสมบัติแตงตั้งเปนรองอธิการบดีไดในวันที่  17  ธันวาคม  2549    
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติ   โดยขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังนี ้
  1.  ใหแตงตั้งรองอธิการบดีจํานวน 6 ทาน ไปพรอมกันท้ังหมด  โดยใหมีผลการปฏบิตัิงานตัง้แต
       วันท่ี   18   พฤศจิกายน  2549    
  2.  ใหนายสุภชัย  หาทองคํา   ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   ตัง้แตวันท่ี    
                   17   พฤศจิกายน   2549     
  3.  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  นายบรรชา  บดุดาดี   ผูท่ีไดรับการสรรหาเปนผูอํานวยการ 
       สํานักวิทยบริการ เปน รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ตั้งแตวันท่ี 17   
       พฤศจิกายน 2549  ถึง วนัท่ี 16 ธันวาคม 2549 
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  4.2.2   แตงตั้งผูสมควรดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวาตามที่วาระการดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการของ   
นายสุภชัย    หาทองคํา  จะครบกําหนดในวันที่ 16  ธันวาคม  2549   และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ    เพื่อทําหนาที่สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงในวาระตอไป 
นั้น 
  คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ซ่ึงประกอบดวย 

1.   อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ   

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ 

  4.   ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
         คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

5.   ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
        คณบดีคณะศิลปศาสตร 
                        6.   ประธานสภาอาจารย      กรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหา ฯ ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน   ผูอํานวยการสํานัก  และผูอํานวยการศูนย   พ.ศ. 2540  โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  คร้ังที่  2/2549  เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน  2549  ได
พิจารณารายนามผูไดรับการเสนอชื่อ   รวมทั้งคุณสมบัติ  และความเหมาะสมจากขอมูลตาง  ๆ   อยางรอบคอบ   
เพื่อจัดลําดับการทาบทามผูสมควรดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   และไดสงหนังสือทาบทามผู
ไดรับการเสนอชื่อตามลําดับ    และไดมีการจัดแสดงวิสัยทัศนของผูตอบรับการทาบทามตอบุคลากรและ
คณะกรรมการสรรหา ฯ   เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2549  คณะกรรมการสรรหา ฯ  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้ง  นายบรรชา  บุดดาดี     ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย   ระดับ 6   สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล    คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เพื่อดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก
วิทยบริการ ในวาระตอไป (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติแตงตั้งนายบรรชา  บดุดาดี เปนผูอํานวยการสํานกัวิทย 
  บริการ ตั้งแตวันท่ี  17 ธันวาคม 2549 
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 4.2.3   แตงตั้งผูสมควรดาํรงตําแหนงกรรมการและเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวา  ตามที่วาระการดํารงตําแหนงอธิการบดี  (วาระที่ 1) ไดครบวาระ
เมื่อวันที่  30  กันยายน  2549 ดังนั้น   ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  ผูชวยอธิการบดี  จึงพนจากตําแหนงดวย 
และมีผลใหรองอธิการบดีฝายวางแผน  ซ่ึงอธิการบดีเลือกเปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พนจาก
ตําแหนงดวย  บัดนี้  ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอธิการบดี  (วาระที่ 2)  และทานอธิการบดี พิจารณา
เลือกผูดํารงตําแหนงเปนกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  คือ รองอธิการบดีฝายวางแผนและ
สารสนเทศ  จึงนําเรียนเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติแตงตั้งรองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศเปน 
  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2549  
 

4.3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
4.3.1   การขออนุมัติเปดหลกัสูตรบัญชีบณัฑิต (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2550 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวาคณะบริหารศาสตร  เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
(ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2550 ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวในการประชมุครัง้
ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549  งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบเอกสารแลว เปนหลักสูตรที่อยูใน
แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย   มีรายละเอียดและหัวขอครบตามแบบการเสนอหลักสูตรและสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

   4.4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
                            4.4.1  พิจารณาปรับโครงสรางคณะเกษตรศาสตร 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวาตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อ
วันที่  28  กันยายน   2549   พิจารณาเห็นชอบการแบงสวนราชการภายในคณะเกษตรศาสตร   จาก โครงสราง
ปจจุบันที่มีอยูภาควิชา    2   โครงการจัดตั้ง     และ  2   สำนักงาน  ด ังนี้ 

1.    ภาควิชาพชืไร 
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2.    ภาควิชาพชืสวน 
3.   ภาควิชาสัตวศาสตร 
4.   สํานักงานไรฝกทดลองและหองปฏิบัติการกลาง 
5.    สํานักงานคณบด ี
6. โครงการจัดตั้งภาควิชาประมง 
7. โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาออกประกาศการแบงสวนราชการภายในคณะ  

จากโครงสรางที่มีอยูเดิม  ดังนี้ 
                            จาก   โครงการจัดตั้งภาควิชาประมง                       เปน    สาขาวิชาประมง   
                            เปน   โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร  เปน    สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

4.4.2    ขออนุมัติแกไขคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 5/2549 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวาตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่  5/2549  ลงวันที่  31  
กรกฎาคม  2549  เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ นั้น  เนื่องจากมีประเด็นที่ตองปรับปรุง
แกไขขอมูลใหถูกตองตรงตามความเปนจริง  2  กรณี   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 
  1.  ขออนุมัติปรับแกไขขอมูลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญของกรรมการลําดับที่ 7  
ศาสตราจารยกําจร  สุนพงษศรี  ดังนี ้
    จาก สาขาวิชาทัศนศิลป : ศิลปศึกษา, ประวตัิศาสตรตะวันตก  
   เปน สาขาวิชาทัศนศิลป : ศิลปศึกษา, ประวตัิศาสตรศิลปตะวนัตก 
  2.  ขออนุมัติปรับเปลี่ยนเลขานุการลําดับที ่11 สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา 
การบริหารงานบุคคลและกาํหนดตําแหนงทางวิชาการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 ใหขอเสนอแนะในการกําหนด
องคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการวา การแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุการ พึง
หลีกเลี่ยงการแตงตั้ง/มอบหมาย “ผูบริหาร” และ “ผูมีสวนไดเสีย” ทั้งหมด โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  จงึ
ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 
2549 พิจารณา และที่ประชุมไดเสนอชื่อ  รองศาสตราจารยทวีคณู  สวรรคตรานนท  ดํารงตําแหนงเลขานุการ  จึง
เสนอที่ประชมุพิจารณาแกไขคําส่ังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่  5/2549  ลงวันที ่ 31  กรกฎาคม  2549   ดังนี ้
  จากเดิม  แตงตั้งรองอธิการบดีฝายบริหาร 
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  เปน       รองศาสตราจารยทวีคูณ  สวรรคตรานนท 
  ทั้งนี้  ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2549  เปนตนไป 
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

      4.4.3   สรุปผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัอุบลราชธานี ประจําป 
                  งบประมาณ พ.ศ. 2549 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวาตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ตามกรอบการประเมินผลที่สํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ใน 4 มิต ิ คือ มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ดาน
คุณภาพการใหบริการ  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และดานการพฒันาองคกร นัน้   มหาวิทยาลัยมี
คาคะแนนจากการประเมินตนเอง ณ วันที ่30 กันยายน 2549 เทากับ 3.3952 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)  มีตวัช้ีวดัที่
รอผลการดําเนินงานและคาคะแนนจํานวน 4 ตัวช้ีวดั  ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. จะพิจารณาผลการดําเนินงานและ
ใหคาคะแนนอีกครั้ง  ดังนัน้  จึงนําเรยีนเสนอสรุปผลการดําเนินงานเพื่อโปรดพจิารณาใหขอเสนอแนะแนวทาง
สําหรับการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป   (โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานเพื่อแกไขปญหาที่ 
  เก่ียวของ                และใหหนวยงานและคณะที่เก่ียวของนําขอเสนอแนะผลการดําเนนิงานที่ 
  ไมเปนไปตามเปาหมายและขั้นความสาํเร็จไปพิจารณา          และหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
  ใหดีขึ้น  ท้ังนี้ ในสวนของสภามหาวิทยาลัยอาจจะมีการปรับเปล่ียนการดําเนินงานเพื่อใหเกิด 
  ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 

  4.4.4  ขออนุมัติใชเงนิสํารองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวา คณะบริหารศาสตรไดเสนอโครงการกองทุนสงเสริมและพัฒนา
ความสามารถดานการวิจัยองคความรูเชิงบูรณาการ หลักสูตรพัฒนาบูรณาการศาสตร ซ่ึงเปนโครงการที่ใหการ
สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร 
จํานวน 10 ทุน ประจําเปนปการศึกษา 2549 จํานวน 2 ทุน (ระดับปริญญาโท) ปการศึกษา 2550 จํานวน 8 ทุน 



 

 

18 

(ระดับปริญญาโทและเอก ระดับละ 4 ทุน) เปนเงินทั้งส้ิน 1,556,000 บาท  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหคณะบริหารศาสตรใชเงินสํารองของมหาวิทยาลัย จํานวน 
  1,556,000 บาท  เพื่อดําเนินการตั้งเปนกองทุนสงเสริมและพัฒนาความสามารถดานการวิจัยองค
  ความรูเชิงบูรณาการของเพื่อดําเนินการหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตรของคณะบริหารศาสตร  

โดยตองรายงานประเด็นดังตอไปนี้ 
(ก) การทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาพื้นท่ีและภูมิทัศนใหม 
(ข) รางระเบียบ/ขอบังคับการใชพื้นที่และการจัดการรายไดท่ีเกิดขึ้นจากการใชพื้นที่ของ 
        มหาวิทยาลัย 
(ค) การสรางความเขาใจกับบุคลากรในการใชพื้นท่ีของโครงการนี้ซ่ึงไดดําเนินการไปลวงหนา

แลว  

 

ระเบียบวาระที่ 5         เร่ืองอื่น ๆ   (เพื่อพิจารณา) 
  5.1  ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   คร้ังท่ี  2 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวา งานทะเบยีนและประเมินผลการศึกษา   กองบริการการศึกษา        
ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาที่  1/2549  มีผูที่ผาน
เงื่อนไขสําเร็จการศึกษา  จํานวน  62  คน   โดยจําแนกตามคณะได  ดังนี้ 
คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  5  คน 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 
1 วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขา  วิทยาการคอมพิวเตอร 5 

คณะเกษตรศาสตร  จํานวน   7  คน 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

1 วิทยาศาสตรบณัฑิต(เกษตรศาสตร) สาขา สัตวศาสตร  6 
2 วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขา  ประมง   1 
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คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน  27  คน 
 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 
1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา  วิศวกรรมเครื่องกล 1 
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา  วิศวกรรมอุตสาหการ 11 
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา  วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 1 
4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา  วิศวกรรมโยธา 10 
5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา  วิศวกรรมไฟฟา 4 

คณะศิลปศาสตร  จํานวน    4  คน 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 
2 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา  การทองเที่ยว 2 

คณะบริหารศาสตร  จํานวน   18  คน 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา  การจัดการทัว่ไป 6 
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา  การจัดการการตลาด 3 
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา  การเงินและการธนาคาร 2 
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา  การจัดการธุรกิจบริการ 7 

คณะเภสัชศาสตร   จํานวน   1  คน 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

1 เภสัชศาสตรบัณฑิต 1 
โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา            และคณะกรรมการบริหาร -

มหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบแลว    จากการประชุมครั้งที่  10/2549  (วาระพิเศษ)    เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  
2549   (โดยมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
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   5.2   ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  คร้ังท่ี  2 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวางานทะเบยีนและประเมินผลการศึกษา    กองบริการการศึกษา        
ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่  1/2549  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษา  จํานวน   1   คน   โดยจําแนกตามคณะไดดังนี ้
คณะศิลปศาสตร  จํานวน  1   คน 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 
1 สาขา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 1 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา            และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได
พิจารณาเห็นชอบแลว    จากการประชุมครั้งที่  10/2549  (วาระพิเศษ)    เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2549      (โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ 
 

5.3   ขออนุมัติผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   คร้ังท่ี  2 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวางานทะเบยีนและประเมินผลการศึกษา   กองบริการการศึกษา        
ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่  1/2549  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษา  จํานวน  63  คน   โดยจําแนกตามคณะได  ดังนี้ 
 

คณะวิทยาศาสตร  จํานวน    25   คน 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตรศึกษา 3 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  เทคโนโลยีสารสนเทศ 21 
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา ฟสิกส 1 

คณะเกษตรศาสตร  จํานวน   8  คน 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา เกษตรศาสตร 1 
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเกษตรและพัฒนาชนบท 
7 
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คณะศิลปศาสตร  จํานวน    2  คน 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา   
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

2 

คณะเภสัชศาสตร   จํานวน   24  คน 
ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารบริการสุขภาพ 19 

2 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  เภสัชกรรมคลินิกและการ
บริหาร 

5 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา            และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได
พิจารณาเห็นชอบแลว    จากการประชุมครั้งที่  10/2549  (วาระพิเศษ)    เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  2549      (โดย
มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

  5.4   ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก    
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวางานทะเบยีนและประเมินผลการศึกษา    กองบริการการศึกษา        
ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่  1/2549  มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จ
การศึกษา  จํานวน  2  คน   โดยจําแนกตามคณะไดดังนี ้
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน  2  คน 

ลําดับ ชื่อหลักสูตร จํานวนผูสาํเร็จการศึกษา 
1 ศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต  สาขา  การออกแบบผลิตภณัฑ 2 

โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา             และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได
พิจารณาเห็นชอบแลว    วาระเวียนพิเศษครั้งที่  10/2549    (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติ  
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5.5 วันพระราชทานปริญญาบัตร 
ประธานแจงทีป่ระชุมทราบวา วนัพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

การศึกษา 2548 เปนวนัที่ 18 ธันวาคม 2549  เวลาประมาณ 9.00 น. และจะมกีารประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในเวลาประมาณ 13.00 น.  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 
     .......................................... 
       (นางอรอนงค  งามชัด) 
รักษาการหวัหนางานประสานงานฯ 
            ผูชวยเลขานุการ 
      ผูจดรายงานการประชุม 
                     .................................................. 
                        (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
                          รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
                           กรรมการและเลขานุการ 
                         ผูตรวจรายงานการประชุม 


	  เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา   กองบริการการศึกษา        ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่  1/2549  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา  จำนวน  62  คน   โดยจำแนกตามคณะได้  ดังนี้ 
	 
	  เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่างานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา    กองบริการการศึกษา        ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1/2549  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา  จำนวน   1   คน   โดยจำแนกตามคณะได้ดังนี้ 
	  เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่างานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา   กองบริการการศึกษา        ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1/2549  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา  จำนวน  63  คน   โดยจำแนกตามคณะได้  ดังนี้ 
	  เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่างานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา    กองบริการการศึกษา        ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่  1/2549  มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขสำเร็จการศึกษา  จำนวน  2  คน   โดยจำแนกตามคณะได้ดังนี้ 

