
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คร้ังท่ี  1/2548 

วันเสารท่ี  19  มีนาคม  2548  เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชมุศูนยสารสนเทศ   ชั้น  3  อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 
ผูที่มาประชุม 
 1.     ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชยั นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2.     ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 3.     ศาสตราจารย(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 4.     ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 5.     นายเปยมศักดิ์  มิลินทจนิดา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 6.     ศาสตราจารยไพรัช  ธัชยพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 7.     นายสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 8.     นายไสว  จันทะศร ี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 9.     นางอรวรรณ  ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 10.   อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                      (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ)   ประเภทผูบริหาร 

11.   คณบดีผูกอตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
แพทยศาสตรและการสาธารณสขุ  ประเภทผูบริหาร 
(ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา)  

 12.   คณบดีคณะบริหารศาสตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         (ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน)  ประเภทผูบริหาร 
 13.   ผูชวยศาสตราจารยณัชพล  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 14.    ผูชวยศาสตราจารยอําไพศักดิ์   ทีบุญมา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 15.    นางสาวอินทิรา  ซาฮีร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 16.     รองอธิการบดีฝายวางแผน   กรรมการและเลขานุการสภา 
           (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
 17.     นางอรอนงค  งามชัด   ผูชวยเลขานุการ 
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ผูที่มาประชุมไมได 
 1.     ศาสตราจารย (พิเศษ)ภาวิช  ทองโรจน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

2.     ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 3.     นายองอาจ  ตั้งมิตรประชา   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 4.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        (รองศาสตราจารยวรพงษ  สุริยภัทร)  ประเภทผูบริหาร 
5.     ผูชวยศาสตราจารยศุภกร  ภูเกดิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
      ประเภทคณาจารยประจํา 
6.     ประธานสภาอาจารย    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจรญิ) ประเภทโดยตาํแหนง 
7.     นายธีระศักดิ์  เชยีงแสน   ผูชวยเลขานุการ 

 
ผูที่เขารวมประชุมแทน 
 1.     นายอนวุฒัน   วัฒนพิชญากูล   แทนประธานสภาอาจารย 
 
ผูเขารวมประชุม 
 1.     ผูชวยศาตราจารยสัมมนา  มูลสาร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา    09.30 น. ประธานกลาวเปดประชุม  และขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ  

   ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เร่ืองท่ีประธานแจง 
1.1.1 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง โปรดเกลาฯ แตงตัง้กรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานแจงที่ประชุมทราบการโปรดเกลาฯ  แตงตั้ งกรรมการสภา -

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทาน โดยไดรับการโปรดเกลาฯ แตงตั้งวันที่  7  กุมภาพันธ  2548 
ถึงวันที่  6  กุมภาพันธ  2550  และไดแนะนําคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิชุดใหม จํานวน 10 ทาน ใหแก
ที่ประชุมไดทราบ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.1.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประธานแจงที่ประชุมทราบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาที่ช้ีถึง

แนวการดํารงอยู และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่อใหกาวตอโลกยุคโลกาภิวัฒน  ซ่ึงขณะนี้รัฐบาลและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ มีแนวนโยบายที่จะพัฒนาประเทศโดยไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาบรรจุใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  9  ซ่ึงไดกําหนดเปาหมายที่จะเผยแพรและกระตุนให
ภาครัฐ เอกชน สังคมไทยไดนําเอาแนวทางปรัชญาไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใน 3-4  ปขางหนา    
และขอใหฝายวิชาการ ฝายบริหารของมหาวิทยาลัยไดนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร
ตามนโยบายดวย  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยลัยเพื่อทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
1.1.3 ยุทธศาสตรดานวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  
ประธานแจงทีป่ระชุมทราบยุทธศาสตรดานวิจยัของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีมีจํานวน  6  ขอ  ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี 1   ยกระดับและปรับเปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานเพื่อการบริหาร
จัดการงานวิจยั 
ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาความพรอมของปจจัยดานตางๆ เพื่อสนับสนุน
งานวิจยั 
ยุทธศาสตรท่ี 3   สนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจยั 
ยุทธศาสตรท่ี 4   กําหนดใหนักศึกษาทุกหลักสูตรทําการศึกษา/วิจัย โดยให
เปนเงื่อนไขสาํหรับการสําเร็จการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี 5   สงเสริมใหขาราชการ/พนักงาน(ท่ีมิใชอาจารย) 
ทําการศึกษา/วจิัยเพื่อพัฒนางาน 
ยุทธศาสตรท่ี 6   กลไกความรับผิดชอบ (Responsibility) และความ
รับผิดชอบในผลงาน (Accountability) 
  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.1.4 การแตงตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานแจ งที่ประชุมทราบการแตงตั้ งอุปนายกสภามหาวิทยาลั ย

อุบลราชธานี เพื่อใหการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอๆ ไป เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   จึงขอใหที่ประชุมเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  1  ทาน เพื่อ
แตงตั้งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยในกรณีที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยไมสามารถมาปฏิบัติงานได 
   จึงนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชื่อกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเหมาะสมจํานวน  1  ทาน 

ท่ีประชุมไดเสนอชื่อ ศาสตราจารย(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุล เปนอุปนายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท้ังนีต้ั้งแตวันท่ี  20  มีนาคม  2548  ถึงวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2550  

 
1.1.5 การแตงตั้งประธานกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ประธานแจงที่ประชุมทราบการแตงตั้งประธานกลั่นกรองระเบียบวาระการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอระเบียบวาระการประชุมดานการเสนอ
หลักสูตร การงบประมาณ และการเสนอขอบังคับ และหรือกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอเสนอชื่อแตงตั้งประธาน
กล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

1.       ศาสตราจารย(พิเศษ)จอมจิน  จันทรสกุล  เปนประธานกลั่นกรอง  
ระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวของกับการเสนอหลักสูตร  

2.    นางอรวรรณ  ชยางกูร  เปนประธานกลั่นกรองระเบยีบวาระการประชุม     
          ที่เกี่ยวของกับการเงินและการงบประมาณ  
3.    นายไสว  จนัทะศรี เปนประธานกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมที ่    
          เกี่ยวของกับการรางขอบังคับและกฎหมาย 

ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  20  มีนาคม  2548  ถึงวันที่  6  กุมภาพนัธ  2548 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเหน็ชอบ 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ โดยใหมหาวิทยาลัยนําเสนอขอมูลให
ประธานกลั่นกรองพิจารณาขอมูลเบื้องตนกอนเขาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอน  ดังนี้ 

• ขั้นตอนการนาํเสนอระเบียบวาระหลักสูตร 
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1.    เจาของหลักสูตร นําเสนอขอมูลหลักสูตรในเรื่อง หลักการ  เหตุผลการ
เปล่ียนหลักสูตร วัตถปุระสงคของการเปดหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเห็นสมควรจะเปดหลักสูตร 

2.  เม่ือผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ใหเจาของ
หลักสูตรจัดทํารายละเอียดหลักสูตรแลวนําหลักสูตรเขาท่ีประชุม
กรรมการวิชาการ   กรรมการกลั่นกรอง   และนําเขากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอีกคร้ังเพื่ออนุมัติหลักสูตร 

 
• ขั้นตอนการนําเสนอระเบียบวาระการเงินและงบประมาณ 
1.   มหาวิทยาลัยนําขอมูลการเงินและงบประมาณใหประธานกลั่นกรองได 
      พิจารณาในเบื้องตน 
2.   ประธานกลั่นกรองใหเหตุผลความสําคญัในเรื่องการเงินและ

การงบประมาณ   โดยชี้แจงตอคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
 

• ขั้นตอนการนาํเสนอระเบียบวาระรางขอบังคับและหรอืกฎหมาย 
กอนนําเสนอระเบียบวาระขอบังคับและกฎหมายใหประธานกลั่นกรองได
พิจารณาเบื้องตน ในการนําเสนอขอมูลรางขอบังคับและหรือกฎหมาย 
จะเปนการฝก ทักษะ  และพัฒนาการทํ างานของเจ าหน า ท่ี ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

  
  1.2     เรื่องท่ีเลขานุการแจง 
  1.2.1  รายงานความคืบหนาการดําเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสขุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  เลขานุการแจงที่ประชุมทราบความคืบหนาของการดําเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข ซ่ึงไดดําเนินการขอเปดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ใหม พ.ศ.2547)   
  ทั้งนี้ คณบดีผูกอตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดรายงานผลการ
ดําเนินการเตรียมความพรอมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความพรอมของโรงเรียนแพทยที่จะเปด
ใหมตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในสวนความเปนมา แนวคิด หลักการขอเปดดําเนินการหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  พ.ศ.  2547  รวมทั้งวัตถุประสงค และแผนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ 
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จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
คร้ังท่ี  7/2547  เม่ือวันอังคารที่  21  ธันวาคม  2547    
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตรัิบรองรายงานการประชุม 
   
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
   3.1  โครงการประชุมสัมมนาระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร 
หัวหนางาน บคุลากร เพื่อจัดทําแผนพฒันามหาวิทยาลัยในอนาคต 

ประธานแจงที่ประชุมทราบโครงการประชุมสัมมนาระหวางกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผูบริหาร หัวหนางาน บุคลากร ในวันที่  21-23  พฤษภาคม 2548 เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน   โดยจัดสัมมนาใหผูบริหาร หัวหนางาน บุคลากร รวมแสดงความคิดเห็น นําขอมลู
ที่ไดจากการสัมมนามาวิเคราะหเปนแนวทาง  และกําหนดเปนภารกิจของมหาวิทยาลัย การจัดทํา
ระเบียบและขอบังคับตางๆ  และขอใหคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิรวมเปนวิทยากรในการจัดสัมมนาใน
คร้ังนี้ โดยกําหนดทิศทาง  4  เร่ือง  คือ 

1. แนวทางการผลิตบัณฑิตและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในประเด็น
ตางๆ เชน 
- กําหนดแนวทางตามยุทธศาสตรของรัฐบาล 
- การเปดหลักสูตรตามความตองการของรัฐบาล เปนตน 

2.    กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในประเดน็ตางๆ เชน 
-  กําหนดแนวทางการนําความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยนํามา
เปนการบริหารงานบุคคล และ ภารกิจตางๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ
มอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนตน 

3.     ทิศทางการทําวิจัย   
-  กําหนดพืน้ที่วิจัยในเชิงปฏิบัติ 
-  สงเสริมใหอาจารย บุคลากร มีสวนรวมในการทําวิจัย เปนตน 

4.     การพัฒนาชุมชน     
- การมีสวนรวมในการเรยีนรูรวมกันระดบัมหาวิทยาลัยกับชุมชน 

    - การมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกันระดับนักศึกษากบัชุมชน เปนตน 
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 ทั้งนี้  การจัดสัมมนาจะตองกําหนดทิศทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให
ชัดเจน  กอนเปดภาคเรียนการศึกษา 2548  อยางไรก็ตามขอใหอธิการบดีกําหนดหัวขอเร่ือง  การ
สัมมนาอีกครั้ง  
        จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
        ท่ีประชุมรับทราบ 
 
   3.2   สรุปการดําเนินการที่จะตองจัดทําขอบังคับหรือระเบียบอื่นใดที่ออกตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  พ.ศ. 2547 
   อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบการดําเนินการที่จะตองจัดทําขอบังคับหรือ
ระเบียบอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 
เปนกฎหมายออกมาเพื่อยกเลิกกฎหมายเกาทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยใชในการบริหารงานบุคคล  ทั้งนี้ได
กําหนดใหมีการออกกฎหมายลูก  สวนที่ เปนอํานาจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ) และสวนที่เปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 สรุปคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณแผนดิน  

พ.ศ.2549  เบื้องตน 
   เลขานุการเสนอที่ประชุม พิจารณาสรุปยอดคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณแผนดิน  พ.ศ. 2549 โดยในเบื้องตน มหาวิทยาลัยเสนอคําของบประมาณตอสํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนเงินทั้งสิ้น 1,083,350,600 บาท  ซ่ึง
ประกอบดวย 
   -รายจายประจาํขั้นต่ํา    จํานวน 169,136,300 บาท 
   -รายจายตามแผนงานและนโยบายตอเนื่อง  จํานวน 869,988,100 บาท 
   -รายจายตามแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ  จํานวน   41,766,200 บาท 
   -รายจายตามแผนงบประมาณจังหวัด  จํานวน     2,460,000 บาท 
    ทั้งนี้  กรอบวงเงินงบประมาณแผนดินที่เสนอตอสํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกลาวขางตนไมไดรวมกับงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะขอ
จัดตั้งศูนยตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย เปนเงินจํานวน 80,000,000 บาท จาก
รัฐบาลโดยผานกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
 มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  และขอใหมหาวิทยาชี้แจงปจจัยท่ี

สงผลตอการเพิ่ม หรือ ลดของงบประมาณ รวมท้ังประมาณการรายรับ และเสนอตอท่ีประชุมในครั้ง
ตอไป 
 

4.2 ขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  จํานวน 2 ราย 

   เลขานุการเสนอที่ประชุมการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547  ซ่ึงไดบัญญัติใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีตําแหนง
ตั้งแตระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป  เมื่อมีอายุครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ อาจใหรับ
ราชการเพื่อทําหนาที่สอน หรือวิจัยตอไปได จนถึงสิ้นปงบประมาณที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบปบริบูรณ 
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่  ก.พ.อ. กําหนด 
   จึงเสนอขออนุมัติขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จํานวน 2 รายคือ 
   1.  รองศาสตราจารย ดร.ณรงค  หุตานุวัตร ระดับ 9 คุณวุฒิการศึกษา Ph.D 
(Dairy Science) จาก University of Illinois   เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 
   2.  รองศาสตราจารย ดร.วรพงษ  สุริยภัทร ระดับ 9 คุณวุฒิการศึกษา Ph.D 
(Ruminant Nutrition) จาก University of Minnesota  เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาทักทวง 
 มติ     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติไมทักทวงในการขยายเวลาราชการของ

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จํานวน  2  ราย  ท้ังนี้ตั้งแตอายุครบหกสิบปบริบูรณ
จนถึงสิ้นปงบประมาณอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 

  
4.3  รางขอบงัคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคล 

พ.ศ. ..... 
   เลขานุการนําเสนอรางขอบังคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ
บริหารงานบุคคล พ.ศ. .... ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2547 ใหยกเลิกอนุกรรมการสามัญมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและใหอํานาจหนาที่ของ  อ.ก.ม. เปนอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย ทําให
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สภามหาวิทยาลัยมีภาระงานสมควรที่จะใหมีการมอบหมาย  และสภามหาวิทยาลัยควบคุมดูแลทางดาน
นโยบาย จงึขอเสนอพิจารณารางขอบังคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. .... และไดดําเนนิการแกไขรางตามที่ประชุมสภาครั้งที่แลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ โดยขอใหแกไขขอความในหนาท่ี 2 
บรรทัดท่ี 10 ดังนี ้

จากเดิม ผูแทนตาม (๓) วรรคแรกใหมีวาระดํารงตาํแหนง 3 ป ... 
แกใขเปน ผูแทนตาม (๓) ใหมีวาระดํารงตําแหนง  3 ป ... 

 
   4.4 รางขอบงัคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจางลูกจาง พ.ศ. .... 
   เลขานุการนําเสนอรางขอบังคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจาง
ลูกจาง พ.ศ. .... เพื่อรองรับการจางลูกจางของมหาวทิยาลัย รวมถึงการจางที่ปรึกษา และผูมคีวามรู
ความสามารถพิเศษ  ผูเชี่ยวชาญ  เนื่องจากปจจุบันการจางลูกจางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยยงัไมมี
การออกขอบังคับสําหรับบังคับใช ทั้งนี้ไดมีการอางอิงระเบียบขาราชการและลูกจางประจําโดยอนุโลม 
ทําใหการดําเนินการเกี่ยวกบัการจางไมเอือ้ตอการบริหารจัดการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
   มติ   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแกไข โดยขอใหทบทวนรายละเอียด 
รูปแบบการจัดทํารางขอบังคับการจางลูกจาง ใหเปนไปตามแนวทางการจัดทําขอบังคับการบริหาร
บุคคลสําหรับพนักงาน  อยางไรก็ตามขอใหแกไขรายละเอียดตอไปนี้     

(1)  หมวดที่ 2 จากเดิม การแตงตั้ง แกไขเปน การจาง  
 (2)  ในขอท่ี  9  ใหตรวจสอบความถูกตองใหม เนื่องจากวิธีการเขียนจักตอง

กลาวถึงขั้นตอนการบรรจุกอน แลวจึงกลาวถึงขั้นตอนการประเมินผล
ของผูปฏิบัติงาน  

(3)  ขอใหตัดขอความ หมวด 3 ขอ 12 (9) เหตุของการเลิกสัญญา ออก 
(4)  ขอใหตัดขอความ หมวด 3 ขอใหตัดออก และ (11)  (ข) รักษาความลับ

ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการระบุขอความดังกลาวอาจมีความเปนไป
ไดยากในการปฏิบัติ  

ท้ังนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยแกไขในรายละเอียด รวมท้ังการเวนวรรคตอนให
ถูกตอง และนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
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4.5  รางขอบงัคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารบุคคล
สําหรับพนักงาน พ.ศ. .... 

เลขานุการนําเสนอรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ
บริหารบุคคล ที่ใชอยูในปจจุบันไมเอื้อตอการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานทําใหเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติ และมีขั้นตอนซ้ําซอน ทําใหเกิดปญหาในการสรรหาผูที่มีความรู ความสามารถและการบริหาร
ดานอื่นๆ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
   มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหแกไขในรายละเอียดตอไปนี ้

(1) หมวดที่ 2 ขอท่ี 14 ท่ีระบุไววา “ใหอธิการบดีเปนผูสั่งขึ้นเงินเดือน หรือ
เพิ่มคาจางประจําปของพนักงาน ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการกําหนด และทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย” นั้น ขอใหแกไข
เปนคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเปนผูกล่ันกรองเรื่องเงินเดือน หรือ
การเพิ่มคาจางประจําปของพนักงาน  แทนอธิการบดี และมิควรจัดทํา
เปนประกาศมหาวิทยาลัย  

(2) การลาศึกษาตอของบุคลากร ควรจะระบุไวในหมวดที่ 3 การลา 
(3) หมวด 5 วินัยและการรักษาวินัย ขอ 23 ควรกําหนดเพิ่มโทษอีก 1 สถาน 

ในขอแรก คือ “วากลาวตักเตือนเปนลายลักษณอักษร”  
(4) หมวด 5 วินัยและการรักษาวินัย ขอ 27 ท่ีระบุวา “พนักงานมหาวิทยาลัย

ผูใดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําความผิดอยางรายแรง จนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา เวนแตเปนความผิดท่ีกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ...” นั้น ขอใหปรับเปล่ียน ใหมเนื่องจากขอความท่ี
ระบุเชนนี้เปนการกลาวหาแตยังไมไดตัดสิน ลงโทษแตอยางใด 

(5) ในเรื่องการไมไดเล่ือนขั้นเงินเดือนควรระบุสาเหตุจากการลาศึกษาตอ
ดวย 

(6) การลาเพื่อเพิ่มพูนความรูจะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนดวย 
ท้ังนี้ ขอใหมหาวิทยาลัยแกไขในรายละเอียด และนําเสนอเพื่อพิจารณาในการ

ประชุมคร้ังตอไป 
    

4.6 รางขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการอุทธรณและ    
       รองทุกข   พ.ศ. .... 
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   เลขานุการนําเสนอรางขอบังคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ
อุทธรณและรองทุกข ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2547 
หมวด  8  มาตรา  61   กําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูถูกลงโทษภาคทณัฑ ตัด
เงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน  มีสิทธิอุทธรณตอสภาสถาบันอุดมศึกษา และตามมาตรา 17 หลักเกณฑ
และวิธีการอุทธรณและรองทุกข ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงไม
ขัดหรือแยงกบัหลักเกณฑวธีิการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
   มต ิ   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ  และขอแตงตั้ง  นายไสว  จันทะศรี
เปนประธานกรรมการอุทธรณรองทุกข  ท้ังนี้ตัง้แตวันท่ี  2  พฤษภาคม  2548  ถึงวันท่ี  1  พฤษภาคม 
2550 
 

4.7 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการแตงตั้งผูชวย       
       ศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ  

พ.ศ.2548 
   เลขานุการนําเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการแตงตั้ง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ  และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ.2548  เพื่ออนวุตัิตาม
มาตรา 40  และมาตรา  41  แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533 ในสวนที่เกีย่วกับ
การแตงตั้งผูทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสม ซ่ึงมิไดเปนคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ ซ่ึงไดผานการเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2548 (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
   มติ   ท่ีประชุมพิจาณาแลวมีมติใหยกเลิกขอบังคับการแตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการเดิม  แลวใหรวมขอบังคับฯ  ตําแหนงทางวิชาการทั้งหมดเปนฉบับเดียวกัน และใหเพิ่ม
องคประกอบในสวนของจริยธรรม  จรรยาบรรณ  ศีลธรรม  ไวในขอบังคับนี้ดวย   ท้ังนี้ ใหนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งตอไป 
 

4.8 รางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิชา  พ.ศ. 2548 
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   ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอราง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะวิชา  พ.ศ. 2548  เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสงเสริมการทําวิจัยหรือวิทยานิพนธ และสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใหการบริหารเงินกองทุนเปนไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการรับเงินกองทุนวิจัยและสงเสริมวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มต ิ    ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัต ิ      
 

4.9 การขออนุมัติหลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548  คณะบริหารศาสตร  จํานวน  2 
หลักสูตร 
(1)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการ  
       ทองเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) 
(2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว  
      (หลักสูตรนานาชาติ) 

   ผูชวยศาสตราจารยสัมมา  มูลสาร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอการขอ
อนุมัติหลักสูตรใหม   พ.ศ.  2548  ของคณะบริหารศาสตร  จํานวน  2  หลักสูตร  โดยเนนการประสาน
ความสั มพันธ และความ เปนอันหนึ่ งอั น เดี ย วกันกับประ เทศ เพื่ อนบ าน  ทั้ ง วัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณคาของการจัดการการทองเที่ยวอยางยั่งยืน รวมทั้งเปาหมายแผนการสงเสริม
การทองเที่ยวของประเทศไทยที่จะเปนเมืองศูนยกลางการทองเที่ยวแหงเอเชีย ภายในป  2549  การเปด
หลักสูตรดังกลาว จึงมีความสําคัญและจําเปนเพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมการบริการ 
มหาวิทยาลัยจึงตองเตรียมเสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญเติบโตและพรอมจะ
แขงขันกับประเทศอื่นๆ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ และใหแกไขในเรื่องปรัชญาและ
วัตถุประสงคเก่ียวกับนักศึกษาใหม เนื่องจากจํานวนรับนักศึกษาในแตละปมีจุดคุมทุนจํานวนนักศึกษา
เปนเทาใดขอใหกองบริการการศึกษานําเสนอหลักสูตรเพื่อเขากรรมการวิชาการ เพื่อพิจารณา
รายละเอียดกอนการอนุมัติหลักสูตร ดังนี้ 

      - จํานวนอัตราสวนของอาจารยและนักศึกษา 
      - ความตองการของผูเรียนมคีวามสนใจเทาใดทั้งในระยะสั้นและ    
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                                                         ระยะยาว 
      - ความตองการของตลาดในภูมิภาค 

    - ความสามารถในการสอนของอาจารย 
    - งบประมาณการสอนมีจํานวนเทาใด  
    - จุดคุมทุนของจํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
                   - การติดตามผลหลงัจากนักศึกษาจบการศึกษา 

ท้ังนี้  ขอใหนําขอมูลเร่ืองการประเมินผลการบริหารหลักสูตร การประเมิน
ดานการบริหารและประเมินดานผลิตผลที่ไดจากหลักสูตร  และนําเสนอเพื่อเขากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อจะไดพิจารณาในเรื่องเชิงนโยบาย ในครั้งตอไป  
 

4.10  การขออนุมัติหลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร 
จํานวน  7  หลักสูตร  
1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาการปกครอง 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารองคการ 
4. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต            สาขาวิชาการปกครอง 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิการปกครอง
ทองถิ่น 

6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวชิาการบริหาร
องคการ 

7. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร อธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมการ

ขออนุมัติหลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548  คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร เพื่อมุงผลิตบัณฑิตดานรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตร  เพื่อสนองความตองการของทองถ่ิน การกระจายอํานาจ และการปกครอง
ทองถ่ิน รวมทั้งมหาวิทยาลัยเปนศูนยในการเรียนรูของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ในการผลิต
กําลังคนและสรางกลไกในการปกครองสวนทองถ่ินตามระบอบประชาธิปไตย เชื่อมโยงความรูดาน
รัฐศาสตรกับทองถ่ิน การพัฒนาความรูและใหบริการทางวิชาการแกชุมชนและทองถ่ิน และการมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติหลกัสูตรใหม  พ.ศ.  2548  คณะ
นิติศาสตรและรัฐศาสตร  จํานวน   3   หลักสูตร   ดังนี้  
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   1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต       สาขาวิชาการปกครอง 
   2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 
   3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      สาขาวิชาการบริหารองคการ 

หลักสูตรท่ียังไมอนุมัติท่ีประชุมใหแกไขและปรับปรุงหลักสูตร  ดังนี ้
1. รายละเอียดของวิชาใหเนนสวนการพัฒนาทองถิ่น 
2. หมวดวิชาพืน้ฐานจากจํานวน  39  หนวยกิต ใหเหลือจํานวน  30   
        หนวยกิต  และนําไปเพิม่เปนวิชาแกนอีกจํานวน  9  หนวยกิต 
และใหรองอธิการบดีฝายวิชาการรวบรวมประเด็นตางๆ เก่ียวกับบัณฑิตศึกษา 

และปริญญาตรี รวมท้ังนําเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อจะกําหนดเปนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยตอไป  
 

4.11  การขออนุมัติหลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548   คณะศิลปศาสตร จํานวน  3  
หลักสูตร  คือ 
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
      และการสื่อสาร 
2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
      และการสื่อสาร 
3.  หลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 

   ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร รองอธิการบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุม
คณะศิลปศาสตรเปดหลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 จํานวน 3  สาขาวิชา ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อ
วันที่ 26  กุมภาพันธ  2548  การเปดหลักสูตรใหมดานภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพื่อพัฒนาประชากร
ไทยใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการใชภาษาเขาสู
ตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการแขงขัน การติดตอส่ือสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ เพื่อ
นําไปสูความไดเปรียบดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการพัฒนาประเทศ   (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มต ิ    ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัต ิ   

 
   4.12   การขออนุมัติปรับปรงุหลักสูตรคณะศิลปศาสตร  จํานวน  2  หลักสูตร 

1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการทองเที่ยว หลักสูตร 
     ปรับปรงุ พ.ศ.  2548 
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2.  หลักสูตรวิชาโทภาษาไทยและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2548 

   เลขานุการเสนอเรื่องขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร จํานวน  2  
หลักสูตร การเปดหลักสูตรใหมดานภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพื่อพัฒนาประชากรไทยใหมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  โดยการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการใชภาษาเขาสู
ตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการแขงขัน การติดตอส่ือสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการ เพื่อ
นําไปสูความไดเปรียบดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการพัฒนาประเทศ  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มต ิ    ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัต ิ   
 
   4.13   ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม คณะศิลปศาสตร จํานวน 3 รายวิชา 

1.  1442  910  หัวขอพิเศษสําหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร 
2.  1442  911  การอานทางสงัคมศาสตร 
3.  1444  102  ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร 

   เลขานุการเสนอเรื่องขออนุมัติเปดรายวิชาใหม คณะศิลปศาสตร จํานวน 3 
รายวิชา เปนรายวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาโทเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาคนควาเพื่อการทําวิจัย 
จํานวน 2 รายวิชา และรายวิชาเลือกเสรีสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 1 รายวิชา เพื่อเปดโอกาสให
นักศึกษาไดเลือกเรียนตามความสนใจในดานรัฐศาสตร และเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจสามารถ
วิเคราะหเชื่อมโยงองคความรูกับรัฐชาติในปจจุบันได  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)                                

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มต ิ    ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัต ิ   
 

4.14 การขออนุมัตหิลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  คณะวิทยาศาสตร  
         จํานวน  8  หลักสูตร   

1.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     (หลักสูตรตอเนื่อง) 
2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา : 

เคมี ชีววิทยา  ฟสิกส  วิทยาศาสตรท่ัวไป 
4.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีชีวภาพ  
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     (นานาชาต)ิ 
5.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเคมี (นานาชาต)ิ 
6.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาฟสิกส (นานาชาต)ิ 
7.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(นานาชาต)ิ 
8.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร รองอธิการบดีฝายวิชการ เสนอการขอ
อนุมัติหลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  8  หลักสูตร  เพื่อมุงผลิตและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรูความสามารถในระดับสากลกระตุนใหเกิดการสรางการวิจัยที่เปนแหลงความรูดาน
วิทยาศาสตรของประเทศ   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มติ     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติหลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548  จํานวน  2  
หลักสูตร  ดังนี้  

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
     (หลักสูตรตอเนื่อง) 

   2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
และขอใหพิจารณาทบทวนหลักสูตรลําดับท่ี 3 หลักสูตรวิทยาศาตรมหา-

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา : เคมี  ชีววิทยา  ฟสิกส  วิทยาศาสตรท่ัวไป  โดยใหทบทวน 
หลักการคิดและแนวปฏิบัติใหม ท้ังนี้นํามาใหพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งตอไป 
   หลักสูตรลําดับท่ี 4-6  ขอใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวาจะ
สามารถเปดเปนหลักสูตรนานาชาติไดหรือไม 
   หลักสูตรลําดับท่ี  7-8 ขอใหนําเสนอพรอมหลักสูตรลําดับท่ี 4-6 และเพิ่ม
รายละเอียดการเปดหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทวาท่ีผานมานั้นมีปญหาอุปสรรคเปนอยางไร 
 
   4.15 การขอปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร 

1. การขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2548 

2. การขอปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิตสาขาวชิาฟสิกส  
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2548 

   ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่
ประชุมพิจารณาการขอปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร จํานวน 2 หลักสูตร โดยมุงผลิตและพัฒนา
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บุคลากรใหมีความรูความสามารถในระดับสากลกระตุนใหเกิดการสรางการวิจัยที่เปนแหลงความรูดาน
วิทยาศาสตรของประเทศ   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
   มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัต ิ
 

4.16  แตงตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

   เลขานุการเสนอที่ประชุมแตงตั้งประธานและกรรมการในคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ซ่ึงจะครบวาระในวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 และเพื่อใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.2537 จึงเสนอ
พิจารณาแตงตั้งประธานและคณะกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตาํแหนง 2 ป   (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
มติ     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งประธานและกรรมการใน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 14 รายดังนี้ 
1.  นายศรีวรรณ    เกียรติสุรนนท      ประธานกรรมการ 
2.  นางขริบพร  เศรษฐปยานนท      กรรมการ 
3.  พท.นพ.วิษณุ  ประเสริฐสม      กรรมการ 
4.  นายศรีพล    เกียรติสุรนนท      กรรมการ 
5.  นายนิกร   วีสเพ็ญ       กรรมการ 
6.  นายเฉลิม   โรจนเบญจวงศ      กรรมการ 
7.  นางสนุีย   ตริยางกูรศรี      กรรมการ 
8.  เภสัชกรหญิงสุพิศศรี รัตนสิน       กรรมการ 
9.  นายกริช   เกียรติสุรนนท      กรรมการ 
10.นายสมชาย   ตริยางกูรศรี      กรรมการ 
11.นายอดุลย   นิลเปรม       กรรมการ 
12.นายปริญญา  พิณทอง       กรรมการ 
13. นางพชัรี   ธนาพรสิน      กรรมการ 
14. นายไพบูลย  จงสุวัฒน      กรรมการ 

ท้ังนี้  ตัง้แตวนัท่ี  20  มีนาคม  2548   ถึงวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2550 
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ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ  
5.1   ขออนุมัตโิครงการศูนยการศึกษาตอเนื่องคณะวิทยาศาสตร    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
   เลขานุการเสนอขออนุมัติโครงการศูนยการศึกษาตอเนื่องคณะวิทยาศาสตร 
ซ่ึงไดเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) ประจําปการศึกษา 
2548  โดยจัดตั้งเปนศูนยการศึกษาตอเนื่องของคณะวิทยาศาสตร ที่จังหวัดมุกดาหารและไดแจงที่
ประชุมคณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
มติ     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัต ิ
 
5.2  งบประมาณเพื่อสนับสนนุหนวยงานใหมประจําปงบประมาณ  2548 
เลขานุการเสนองบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2548  ของ

หนวยงานคือ โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ, โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข,  โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร และหลักสูตรพัฒนบูรณาการ
ศาสตร ที่เสนอแผนการใชจายงบประมาณจํานวน  32,999,800  บาท  โดยมหาวิทยาลัยไดสนับสนุน
งบประมาณในเบื้องตนทั้งงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได จํานวน 5,934,500 บาท และ
ไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายไดในสวนเงินสํารองจายทั่วไปเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม
โครงการตางๆ ของหนวยงานทั้งสี่อีกจํานวน 2,290,587.48 บาท แตดวยงบประมาณในสวนเงินสํารอง
จายที่ตั้งไวทั้งสิ้น จํานวน 6,845,400 บาท ยังไมเพียงพอตอการสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน 
ซ่ึงหนวยงานทั้งสี่ไดปรับลดงบประมาณคงเหลือ 13,387,900 บาท  เพื่อใหการดําเนินงานและการ
จัดการเรียนการสอนของหนวยงานทั้งสี่เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับงบประมาณที่
มหาวิทยาลัยมีอยู จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณ
มหาวิทยาลัยในรูปแบบของการยืมเงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัย จํานวน 13,387,900 บาท  อยางไรก็
ตามมียอดเงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 มกราคม 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 24,585,020.40 
บาท  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณาอนมุัติ 
     มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหการสนับสนุนงบประมาณเงิน
รายได (เงินสํารอง)ของมหาวิทยาลัย โดยเปนการยืม  จํานวน  12,370,400  บาท  ดังนี้ 

(1) โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร  จํานวน   2,430,100  บาท 
(2) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   จํานวน   

7,282,200   บาท 
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(3) โครงการจัดตั้งคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  จํานวน  2,280,200  
บาท 

(4) โครงการหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร  และโครงการหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 377,900  บาท 

ท้ังนี้  ใหหนวยงานทั้ง 4 จายคืนมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 3 ปท้ังนี้ขอให
หนวยงานจัดทําแผนการเงินชําระคืนตามระยะเวลาดังกลาว   
 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 

 
 

    .................................................. 
          (นางอรอนงค   งามชัด) 
รักษาการหวัหนางานประสานงานฯ 
              ผูชวยเลขานุการ 
         ผูจดรายงานการประชมุ 
 
              ....................................................... 
                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
            รองอธิการบดีฝายวางแผน 

      กรรมการและเลขานุการ 
                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 


