
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คร้ังท่ี  2/2548 

วันเสารท่ี  21  พฤษภาคม  2548  เวลา  09.00  น. 
ณ   โรงแรมอบุลบุรีรีสอรท   จังหวัดอุบลราชธาน ี 

 
ผูที่มาประชุม 
 1.     ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชยั นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2.     ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
 3.     ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 4.     นายสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 5.     นายไสว  จันทะศร ี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 6.   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
               (นายศรวีรรณ   เกียรติสุรนนท)       ประเภทโดยตําแหนง 
 7.     อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                      (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ)   ประเภทผูบริหาร 

8.    คณบดีผูกอตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ประเภทผูบริหาร 
(ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา)  

 9.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        (รองศาสตราจารยวรพงษ  สุริยภัทร)  ประเภทผูบริหาร 

 10.   คณบดีคณะบริหารศาสตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         (ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน)  ประเภทผูบริหาร 
 11.   ผูชวยศาสตราจารยณัชพล  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 12.   ผูชวยศาสตราจารยศุภกร  ภูเกดิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 13.    ผูชวยศาสตราจารยอําไพศักดิ์  ทีบุญมา กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 14.    นางสาวอินทิรา  ซาฮีร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 

15.    ประธานสภาอาจารย   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         (ผูชวยศาสตราจารยจฑุามาส จิตตเจริญ) ประเภทโดยตาํแหนง 
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 16.     รองอธิการบดีฝายวางแผน   กรรมการและเลขานุการสภา 
           (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
 17.   นายธีระศักดิ์   เชยีงแสน   ผูชวยเลขานุการ 
 18.     นางอรอนงค  งามชัด   ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูที่มาประชุมไมได 
 1.     ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 2.     ศาสตราจารยไพรัช  ธัชยพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 3.     ศาสตราจารยพิเศษภาวชิ  ทองโรจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

4.     ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณ 
        นายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5.     นางอรวรรณ  ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 
ผูเขารวมประชุม 
 1.     ผูชวยศาสตราจารยทวคีูณ  สวรรคตรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 2.     ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 3.     ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา  วิสัยจร  รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
 4.     ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  ชินนาค  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจยั 
 5.     อาจารยรสสุคนธ   เหลาไพบูลย  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  
 6.     อาจารยนธิิศักดิ์   แกวเสนา   รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค 
 
เร่ิมประชุมเวลา    09.00 น. ประธานกลาวเปดประชุม  และขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ  
ตามระเบียบวาระการประชมุ  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เร่ืองท่ีประธานแจง 
                                         1.1.1     ประธานแนะนําประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ประธานแนะนํา นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท ตําแหนงประธานกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั  ซ่ึงไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2548  และขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดออกเยี่ยมกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย  เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาและสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในดานการจัดหาทนุการศกึษา   การสงเสริมศิลปและ
วัฒนธรรมพื้นบาน  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
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1.1.2     การประชาสัมพันธเร่ืองการสงเสรมิใหนักศึกษาและอาจารย ใหรูจักการ

ปลูกฝงการครองตน  ครองคน  ครองงาน  
ประธานแจงทีป่ระชุมทราบ เกี่ยวกับการปลูกฝงการครองตน ครองคน ครอง

งาน และใหมจีาคะ ซ่ึงมีความหมายวาผูมีจติใจกวาง มีการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีการชวยเหลือเผ่ือ
แผซ่ึงกันและกัน เสียสละสวนตนเพือ่ผลประโยชนสวนรวม โดยทําเปนแผนการปฏบิัติงานใหแก
นักศกึษาระดบัตางๆ  รวมทั้งประชาสัมพันธใหคณาจารยไดทราบโดยทั่วกัน 

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 

  
  1.2      เรื่องท่ีเลขานุการแจง 
  1.2.1   รายงานผลการดาํเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 2547 
  เลขานุการแจงที่ประชุมทราบการรายงานผลการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 โดยมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคณุภาพภายนอก โดยมุงเนนใหมีการ
ประกันคณุภาพในระดับคณะ/สํานัก/หนวยงานของมหาวิทยาลัย ประจําปการศกึษา 2547 ทั้งนี้การ
ประกันคณุภาพภายใน ประกอบดวยกจิกรรมดังตอไปนี ้

1. สงเสริมสนับสนุนประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
3. พัฒนาระบบประกนัคณุภาพการศึกษา 
4. แนวทางพัฒนาประกันคณุภาพการศึกษา 

  ในสวนการประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก กําหนดการประเมินภายในเดือนมิถุนายน 
2548   ซ่ึงมีผูตรวจประเมนิจากสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการ
มหาชน)  ไดแก 
  1)  รองศาสตราจารย ดร.ปริญญา   จินดาประเสริฐ 
  2)  รองศาสตราจารย ดร.สุจติรา    เหลืองอมรเลิศ 
  3)  รองศาสตราจารย ดร.กนก    ผลารักษ 
  4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จนิดา  งามสุทธิ 
โดยในสวนของการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพไดจดัประชุมวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และไดมกีาร
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาซึ่งเกณฑตรวจสอบอยูในระหวางนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย และจัดใหมีการประเมนิคุณภาพทุกสองป โดยมีแผนดําเนินงาน
ประจําปการศกึษา 2548 คือ 
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1) เสนอรายงานตอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยในเดือน

พฤษภาคม  2548 
2) ใหคณะ/ สํานกั ดําเนนิงานตามองคประกอบภายในเดือนพฤษภาคม 2548 และให 

สงรายงานประเมินตนเองภายใน  90 วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
   ท่ีประชุมรับทราบ และขอใหนําผลสรปุการประชุมระดมความคิดเห็นระหวาง
วันท่ี 21-23 พฤษภาคม 2548  เพื่อหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยนําจดุออนและขอบกพรองตางๆ  
รวมท้ังการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  โดยใหผนวกเปนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอตอท่ีประชุม 
ในคราวตอไป ท้ังนี้มีประเดน็  ดังนี ้

1. การสรางทัศนคติท่ีด ี
2. การสรางแรงจงูใจ 
3. การใหความรูการประกันคณุภาพการศึกษา 
4. การบริหารจัดการและโครงสราง 

อยางไรกต็าม  ใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งหนวยงานในเชงิรุกท่ีตองดูแลและรับผิดชอบ  ดงันี ้
1) หนวยงานพัฒนาหลักสูตร  รับผิดชอบการพัฒนาอาจารยในเรื่อง

กระบวนการผลิตหลักสูตร   การเขียนหลักสูตร  การปรับปรุงหลักสูตรการประเมินหลักสูตร  การพฒันา
หลักสูตร ใหมีคุณภาพ การยกเลิกหลักสูตร   

2) หนวยงานพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของอาจารย รับผิดชอบการ
ปฐมนิเทศอาจารยทุกระดับ  การประเมินผลดานการสอน  การนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาชวยสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

3) หนวยงานพัฒนาสมรรถภาพในการวิจัย ทักษะ และโอกาสทางการวจัิย 
สงเสริมและใหความรูการวิจัยแกคณาจารย  บุคลากร 

4) การบริหารจัดการหนวยงานการศึกษา โดยใหยุบรวมหนวยกองบริการ
การศึกษา และหนวยงานประกันคุณภาพเขาดวยกัน  แลวจัดตั้งเปนหนวยงานใหมใหเปนสํานักพฒันา
คุณภาพการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับความเปนจริงของการปฏิบตัิงาน 

 
  1.2.2   รายงานผลการดาํเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ.  2544  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2547 
  เลขานุการแจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  
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ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยได
บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 3 ประการ  คือ 

1. การดําเนนิงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงมีการดูแลทรพัยสิน การ
ปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต 

2.    ขอมูล/รายงานมีความเชื่อถือได 
3.    มีการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรฐัมนตรีที่ 

เกี่ยวของ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบและไดมอบหมายใหกองแผนงานเปนผูรับผิดชอบภาระงาน 
2  เร่ือง  คือ 

1.  การรายงานผลการดาํเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินฯ  
2.  การติดตามการเบิกจายงบประมาณจากหนวยงานตางๆ  ใหตามกําหนดเวลา      

 
  1.2.3   สรุปชี้แจงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการจัดตัง้วิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสขุ  
  เลขานุการแจงที่ประชุมทราบการสรุปชี้แจงการเตรียมความพรอมโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสขุ โดยมีการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการกลุมสถาบัน
แพทยศาสตรแหงประเทศไทย เพื่อตรวจความพรอมในการเปดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ระหวาง
วันที่   25-26   เมษายน  พ.ศ.  2548  ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาว  ไดขอขอมูลเพิ่มเติม ดงันี้ 

1. ขอมูล คณาจารยประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ณ เวลาที่มาตรวจเยี่ยม 
2. รายช่ือ และคณุวุฒิ และปการศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาของอาจารยที่อยูใน

สังกัด 
3. ระบุช่ือตัวบุคคล (ถามี) ที่คาดวาจะรับเขาเปนอาจารยตามแผนการศึกษาในอนาคต 
4. ภาระงาน (จํานวนชัว่โมงสอน) ของอาจารย รายบุคคล ทั้งอาจารยประจําและอาจาย

พิเศษตอภาคการศึกษาของชัน้ปรีคลินิกและชั้นคลินิก สําหรับอาจารยพิเศษ แสดงภาระงานสอนที่
ตองรับผิดชอบกับสถาบันตนสังกัด 
   5.   การจัดกลุมนักศึกษาในชั้นคลินิก  แสดงขอมูลจํานวนนักศกึษาตอการหมุนเวียนใน
แตละกลุมและการบริหารจดัการทางคลินกิ  ทั้งนี้อยูระหวางการนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการแพทย-
สภา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ  และไดเห็นชอบใหโครงการจัดตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสขุดําเนินการ  ดังตอไปนี ้
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1. การเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา พ.ศ. 2549  จะดําเนินการไดตองอยู

ภายใตเงื่อนไขวาจะตองไดรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และขอใหเพิ่มเติมรายละเอียดวิชา
ภาษาไทยทางการแพทยหรือภาษาถิ่นทางการแพทยในหมวดการศึกษาทั่วไป   จํานวน   2   หนวยกิต   

2. ควรพิจารณาเปดหลักสูตรปริญญาตรีสาธารณสุขชุมชนใหกับทองถิ่น โดย
รับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยสาธารณสุข ท้ังนี้ ผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สาธารณสุขดงักลาวสามารถศึกษาตอในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี 1/2548 
เม่ือวันเสารท่ี   19  มีนาคม  2548  เวลา  09.00  น. 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตรัิบรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  1/2548  โดย
ขอใหแกไขดงันี ้

 ขอความเดิม แกไขเปน 
หนาท่ี  2  บรรทัดท่ี  11  (นายกอโชค  ภูนิคม) 
หนาท่ี  4  บรรทัดท่ี  24  ... ถึงวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2548 
หนาท่ี  5  บรรทัดท่ี  9   มหาวิทยาลัยนําขอมูลการเงิน 
                                      และงบประมาณใหประธาน  
                                      กล่ันกรองได 
หนาท่ี  7  บรรทัดท่ี  2  อยางไรก็ตามขอใหอธิการบดี 
                                     กําหนดหัวขอการเร่ือง... 
หนาท่ี  9  บรรทัดท่ี  12 เนื่องจากปจจุบันการจาง 
                                      ลูกจางเงินรายได... 
หนาท่ี  18 บรรทัดท่ี  11  งบประมาณเพื่อสนับสนุน       
                                         หนวยงานใหมประจําป  
                                         งบประมาณ 

-  (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส   จิตตเจริญ) 
-  ...ถึงวันท่ี  6  กุมภาพันธ  2550 
-  มหาวิทยาลัยนําขอมูลการเงินและงบประมาณ  
    ใหประธานกลั่นกรองได 
   
-  อยางไรก็ตามขอใหอธิการบดีกําหนดหัวขอ 
    เร่ือง... 
-  เนื่องจากปจจุบันการจางลกูจางดวยเงิน 
    รายได... 
-  งบประมาณเพื่อสนับสนุนหนวยงานใหม 
    ประจําปงบประมาณ 2548

   
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
 

3.1   รางขอบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคล 
        สําหรับพนักงาน พ.ศ.... 
ประธานแจงทีป่ระชุมทราบเกี่ยวกับการรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี ที่พิจารณาโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันเสารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีมติให
แกไขและเพิ่มเติมรางขอบังคับสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงาน พ.ศ...นั้น หนวยวนิัยและนิติการไดดําเนินการแกไขและเพิ่มเติมขอความตามความคิดเหน็และ
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ขอเสนอแนะของประธานกลั่นกรองดานการรางขอบังคับและกฎหมาย  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)                                                                                                       
        จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
        ท่ีประชุมรับทราบ และขอมอบหมายให ผูชวยศาสตราจารยทวีคูณ   
สวรรคตรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร  ไปปรึกษาหารือกับนายไสว จันทะศรี  ประธานกรรมการ
กล่ันกรองดานการรางขอบงัคับและกฎหมาย เพื่อการแกไข เพิ่มเติม และปรับเปล่ียนขอความใน
ขอบังคับฯ ใหถูกตอง กอนทําเปนขอบงัคับของมหาวิทยาลัย 
 
   3.2   รางขอบงัคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจางลูกจาง พ.ศ. 
   ประธานแจงทีป่ระชุมทราบการดําเนนิการแกไขและเพิ่มเติมรางขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจางลูกจาง พ.ศ.... ซ่ึงหนวยวินัยและนิติการไดดาํเนินการแกไขและ
เพิ่มเติมขอความตามความเห็นของสภามหาวิทยาลัยแลว โดยผานการพิจารณาและตรวจสอบจากประธาน
กล่ันกรองดานการรางขอบังคับและกฎหมาย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

3.3  ขออนุมัติเปดหลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการปกครอง 
หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร 
   ประธานแจงทีป่ระชุมเรื่องการขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครองหลักสูตรใหม   พ.ศ.  2548  โดยไดผานการพจิารณาของคณะกรรมการสภามหา-  
วิทยาลัย   คร้ังที่ 1/2548  เมื่อวันเสารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมติทีป่ระชุมใหทบทวนหลกัสูตรโดย
พิจารณาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ซ่ึงคณะนติิศาสตรและรัฐศาสตรไดปรับแกไข
รางหลักสูตรเรียบรอยแลว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
                                                                                
                 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ

 
3.4  ขออนุมัติเปดหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ 

ปกครองทองถิ่น หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2548  คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร 
   ประธานแจงทีป่ระชุมเรื่องการขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยไดผานการพจิารณาของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548 และมติที่ประชุมใหทบทวน
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หลักสูตรโดยพิจารณาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ซ่ึงคณะนติิศาสตรและรัฐศาสตร
ไดปรับแกไขรางหลักสูตรเรียบรอยแลว   (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
                                                                                                                               

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

3.5  ขออนุมัติเปดหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการ 
บริหารองคการ หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร 
   ประธานแจงทีป่ระชุมเรื่องขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหา-
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารองคการ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 โดยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวนัเสารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมติที่ประชุมใหทบทวน
หลักสูตรโดยพิจารณาจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ซ่ึงคณะนติิศาสตรและรัฐศาสตร
ไดปรับแกไขรางหลักสูตรเรียบรอยแลว  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
                                                                                                                               

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
   

3.6  ขออนุมัติเปดหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม  
พ.ศ. 2548   คณะนิติศาสตรและรัฐศาสตร 
   ประธานแจงทีป่ระชุมเรื่องขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548  โดยไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  
1/2548 เมื่อวนัเสารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2548 และมติที่ประชุมใหทบทวนหลกัสูตรโดยพิจารณาจํานวน 
อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน ซ่ึงคณะคณะนิติศาสตรและรัฐศาสตรไดปรับแกไขราง
หลักสูตรเรียบรอยแลว   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติ  และมีขอเสนอแนะดงันี ้
1.  กําหนดใหนักศึกษาทําวิทยานิพนธทุกแผนการเรียน  
2.  ควรจะเพิ่มวิชาจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล 
3.  ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการทบทวนหลักเกณฑการสอน  ใหเปนไปตาม

เกณฑกําหนดของมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
   3.7   สรุปการดําเนินงานเกี่ยวกับการกอสรางหอพักนักศึกษา โดยการรวมลงทุน
กับบริษัทเอกชน 
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   อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบการดําเนนิงานเกีย่วกับการกอสรางหอพัก
นักศึกษา  ซ่ึงไดผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  พ.ศ.  
2545  แลว  ทัง้นี้ในปจจุบันมหาวิทยาลัยไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จึงมีความจาํเปนที่
จะตองรวมลงทุนกับบริษัทเอกชนในการกอสรางหอพักสําหรับนักศกึษาปที่ 1  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบ 
 

   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาในเชงินโยบาย 
         4.1.1  ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

   ท่ีประชุมใหนาํเสนอพิจารณาในการประชมุคราวตอไป 
 

          4.1.2  ระบบบริหารบุคคลและเสนทางความกาวหนา 
ท่ีประชุมใหนาํเสนอพิจารณาในการประชมุคราวตอไป 

 
4.2      เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
           4.2.1   ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศกึษา 2547 (คร้ังท่ี 1)  
                      และขออนุมัตปิริญญาเกียรตินิยมอันดับสองเปนกรณีพิเศษ 

   ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร รองอธิการบดีฝายวชิาการ ขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมตัิผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2547 (คร้ังที่ 1) ประจําภาคการศึกษาที่  2 โดยมี
ผูสําเร็จการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 695 คน ดงันี้ 
   ระดับอนุปริญญา 

1. คณะเกษตรศาสตร    จํานวน   1 คน   
ระดับปริญญาตรี 
1. คณะวิทยาศาสตร   จํานวน   122  คน 
2. คณะเกษตรศาสตร   จํานวน  117  คน 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร   จํานวน    90 คน 
4. คณะศิลปศาสตร   จํานวน     49  คน 
5. คณะเภสัชศาสตร   จํานวน     57  คน 
6. คณะบริหารศาสตร   จํานวน  257 คน 
ระดับปริญญาโท 

    คณะเกษตรศาสตร จํานวน    2  คน   
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      ขออนุมัติปริญญาเกียรตินยิมอันดับสองเปนกรณีพเิศษใหกับ    นายปรเมษฐ    

ลิมปทีปราการ    นักศึกษาคณะศิลปศาสตร  เนื่องจากนกัศึกษาคนดังกลาวไดลาพกัการศึกษาเพื่อเขารวม
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษาไทยกับประเทศอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง  (Greater  Mekong  
Subregion : GMS)  โดยใชเวลาศึกษาเปนเวลา 5 ป จากเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร  4  ป  
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
   
   มต ิ   ท่ีประชุมพิจาณาแลวอนุมัติผูผูสําเรจ็การศึกษาจํานวน  695  คน  สวนการ
อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองของ   นายปรเมษฐ   ลิมปทีปราการ   นักศึกษาคณะศิลปศาสตร   ให
ชะลอเร่ืองดังกลาวไวกอน    และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการดังนี ้

1.  ตรวจสอบรายชื่อผูท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมในกรณีพิเศษจากอดีตถึง
ปจจุบัน 

2.  ใหจัดทํารางขอบงัคับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีใหม  โดยนําขอมูลนักศึกษา
ท่ีไดรับทุนและลาศึกษาตอ  ณ  ตางประเทศ  ใหมีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม และใหนํารางขอบงัคับ
เสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1   การรับนักเรียนเขาศึกษาตอในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง
กรณีพิเศษ  (โควตา) 
   ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร รองอธิการบดีฝายวชิาการ แจงตอที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห  มูลนิธิสายใจไทย ขอความอนุเคราะหใหนกัเรียนของมูลนิธิฯ
เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนกรณีพิเศษ  จึงขออนุมัติในหลักการเพื่อรับนักเรยีนเขาศึกษาตอ
โดยวิธีรับตรงกรณีพิเศษ จํานวน  50  คนตอป หากเห็นชอบจะนําเสนอรายละเอียดและหลักเกณฑในการ
ประชุมคราวตอไป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่พิจารณา 
 

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติในหลักการ และขอใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ
จัดทํารางขอบงัคับหลักเกณฑการรับนักเรียนผูดอยโอกาส  ท้ังนี้หากนกัเรียนประสงคจะเขาศึกษาตอใน
คณะใดตองใชเกณฑของคณะนั้นๆ  
 

5.2   มหาวิทยาลัยสูชุมชน 
     เลขานุการแจงตอที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยมคีวามเหน็ชอบจะใชสถานทีใ่นตัวเมืองอุบลราชธานีเปนศนูยประสานงานสําหรับการรับ
นักศึกษาเขาศกึษาตอ การสมัครงาน การบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการหองสมุด โดย
ในเบื้องตนไดรับความอนุเคราะหจากคุณสุนีย    ตริยางกูรศรี  กรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย 
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เจาของอาคารโรงพยาบาลพญาไทใหใชอาคารโรงพยาบาลพญาไทเปนศูนยประสานงานโดยไมคดิ
คาใชจาย ซ่ึงขณะนีไ้ดขอความอนุเคราะหจากคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ในการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงสถานที่ โดยคาดวาโครงการนีจ้ะใหประโยชนตอประชาชน  หนวยงานราชการภายนอกและ
ภาคเอกชน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบ 
 
ท่ีประชุมรับทราบ 
 
5.3  พันธกิจรวมกันระหวางมหาชีวาลัยกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
นายสุทธินันท ปรัชญพฤทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิแจงตอที่

ประชุมทราบเกี่ยวกับพนัธกจิรวมกนัระหวางมหาชวีาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมนีกัศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปฝกงานทดลองปลูกพืชปลอดสารพิษ  จํานวน 5 คน ซ่ึงนักศึกษาเหลานี้
ไดเรียนรูจากสิ่งแวดลอม การปฏิบัติ ทดลองสิ่งรอบขางตางๆ ดวยตัวเอง  ซ่ึงจะทําใหนกัศกึษาไดมี
ความคิดและวธีิคิดที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และใครขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยนําปญหา
ทองถ่ินไปศึกษาวาจะทําอยางไรใหทองถ่ินไดเรียนรูมากกวาจะรับรู โดยใหทดลองปลูกพืชชนิดตางๆ 
พันธตางๆ เพื่อจะไดขอสรุปวาการทดลองลักษณะนี้ทองถ่ินจะไดความรูการปลูกพืชแตละชนิดและ
ความรูเร่ืองสายพันธุของพืชชนิดตางๆ  อยางคุมคาที่สุด  
   จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพือ่ทราบ 
 

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

      กรรมการและเลขานุการ 
                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 


