
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คร้ังท่ี 4/2548 

วันเสารท่ี  17  กันยายน  2548   เวลา 09.00 น. 
ณ.หองประชมุ 202  ชั้น 2  อาคารจามจุรี 4   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ  

 
ผูที่มาประชุม 
 1.   ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วฒันชัย  นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2.   ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จันทรสกุล  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 3.  ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 4.  ศาสตราจารยไพรัช  ธัชยพงษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
             5.  ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณ                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
                  นายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ 
 6.  นายสุทธินนัท  ปรัชญพฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 7.  นายไสว  จนัทะศร ี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 8.  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                  นายศรีวรรณ   เกยีรติสุรนนท   ประเภทโดยตาํแหนง 
 9.  อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                  (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ)   ประเภทโดยตาํแหนง 

10.  ประธานสภาอาจารย    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจรญิ) ประเภทโดยตาํแหนง 
11.  คณบดีผูกอตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   

และการสาธารณสุข    ประเภทผูบริหาร 
(ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา)  

 12.   คณบดีคณะเกษตรศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        (รองศาสตราจารยวรพงษ  สุริยภัทร)  ประเภทผูบริหาร 

 13.   คณบดีคณะบริหารศาสตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         (ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน)  ประเภทผูบริหาร 
 14.   ผูชวยศาสตราจารยศุภกร  ภูเกดิ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 15.   นางสาวอินทิรา  ซาฮีร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 

16.   รองอธิการบดีฝายวางแผน   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
         (ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน) 
 17.   นายธีระศักดิ์   เชยีงแสน   ผูชวยเลขานุการ 



 18.   นางอรอนงค  งามชัด   ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูที่มาประชุมไมได 
 1.   ศาสตราจารยจีระ  หงสลดารมภ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

2.   นายเปยมศักดิ์  มิลินทจนิดา   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 3.   ศาสตราจารยพิเศษภาวิช  ทองโรจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

4.   นางอรวรรณ  ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 5.    ผูชวยศาสตราจารยณัชพล  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 6.   ผูชวยศาสตราจารยอําไพศักดิ์  ทีบญุมา   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
 
ผูเขารวมประชุม 
 1.   ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  ชินนาค  ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวจิยั 
 2.   นางสาวรสสุคนธ  เหลาไพบูลย  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 3.    นางนองเล็ก  บูญจูง    ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 4.    นางณัฐนิี  นวลสกุล    ผูชวยอธิการบดีฝายหลักสูตร 
 
เร่ิมประชุมเวลา    09.00 น.  ประธานกลาวเปดประชุม  และขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ  
ตามระเบียบวาระการประชมุ  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ     

1.1 เร่ืองท่ีประธานแจง  ไมมี 
- 
 

                1.2      เร่ืองท่ีเลขานุการแจง 
                1.2.1   (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
   เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ (ราง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อเปนมหาวทิยาลัยในกํากบัของรัฐ ไดมกีารปรับแกไขและเพิ่มเติมในมาตราตางๆ  และไดผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมาธกิารวิสามัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ณ  วนัที่  28  มถุินายน  2548) แลวนัน้ 
จึงใครขอนําเรยีนเสนอรางพระราชบัญญัติดังกลาวใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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   ท่ีประชุมรับทราบ และใหขอเสนอแนะดังนี ้
   1.  ใหมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห ความสมบูรณของมาตราตางๆ ของ (ราง) 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และขอใหผูแทนมหาวิทยาลัย
นําเสนอตอรัฐสภาตอไป 

2. ใหมหาวิทยาลัยรายงานความคืบหนาของรางพระราชบญัญัติตอสภา
มหาวิทยาลัยเปนระยะ  รวมท้ังใหอธิการบดีประชาสัมพนัธและทําความ
เขาใจตอบุคลากรของมหาวทิยาลัย พรอมท้ังศึกษาวิธีการจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

3. ใหมหาวิทยาลัยจัดทําขอบังคับตามรางพระราชบัญญัติดงักลาว โดยศึกษา
ขอบังคับจากมหาวิทยาลัยอ่ืน 

4. ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะทํางานดูแลดานการจัดการทรัพยสิน ดานการวิจัย  
ดานวชิาการ   เพื่อใหไดมาซึง่แผนสําหรับการระดมทุนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

 
   1.2.2   สรุปจํานวนนักศึกษา ประจําปการศกึษา 2548 

เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ ตามที่มหาวทิยาลัยไดเปดรับนักศึกษาใหมประจําป 
การศึกษา 2548 ตามคณะ/สาขาวิชาตางๆ นั้น บัดนี ้ งานทะเบยีนและประมวลผลการศึกษาไดรวบรวม
ตรวจสอบขอมูลการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 2548 เปนที่เรียบรอยแลว จึงใครขอนําเรียนเสนอขอมูล
ดังกลาว ณ วนัที่ 29 สิงหาคม 2548 ใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ)  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
ท่ีประชุมรับทราบ  และเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยสรุปขอมูลนักศึกษา ในชวงวันท่ี  
1 กรกฎาคม ของทุกป เพื่อทําเปนขอมูลพืน้ฐาน และเสนอตอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ   

 
   1.2.3   โครงสรางและระบบบริหารงานทั่วไปของมหาวทิยาลัย 

เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ ตามที่สภามหาวทิยาลัยไดใหความเหน็ชอบ
โครงสรางการแบงสวนงานเมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2548 นั้น จึงใครขอนําเรียนเสนอ แผนภูมิโครงสราง
การแบงสวนงานมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี และแผนภูมิระบบบริหารงานทั่วไปภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

ท่ีประชุมรับทราบ  
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1.2.4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  (2550-2554) 
เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบ 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที ่ 16 กรกฎาคม 2548 นัน้ ซ่ึงมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหนําไปปรับปรัชญาและอุดมการณ วิสัยทัศนการพัฒนา ยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในชวงป  2550-2554  จึงใครนําเสนอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 

ท่ีประชุมเห็นชอบ และขอใหเพิ่มเติมในสวนวิสัยทัศนการพัฒนาขอท่ี 5 เปน  
จัดทําแผนปฏบิัติการประจําปท่ีเปนจริงเปนจังและโดนใจ (Relevance)  และ
เสนอแนะ ดังนี้  
1. ใหมหาวิทยาลัยประชาสัมพนัธแผนยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2. ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้กลุมอาจารยท่ีเปนแกนนํารับผดิชอบในแตละยทุธ-

ศาสตร  โดยใหจัดประชุมสมัมนาระหวางกลุมอาจารยดังกลาวกับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อจะไดชวยเหลือชี้แนะในแตละยุทธศาสตร 

3. ใหมหาวิทยาลัยทําแผนการใชเงินในแตละยุทธศาสตรพรอมจัดลําดับ
ความสําคัญ ท้ังนี้ในแตละยุทธศาสตรจะตองจัดหางบประมาณใหเพียงพอตอ
การดําเนินการพรอมท้ังติดตามการใชจายงบประมาณ 

4. ใหมหาวิทยาลัยกําหนดมาตรการ  เปาหมาย  และผลลัพธของแตละยุทธ-
ศาสตรในแผนงานแตละป 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี 3/2548  
        เม่ือวันเสารท่ี   16  กรกฎาคม  2548   

   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตรัิบรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1  (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบตัิและ 
หลักเกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ.2548 

   เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ ตามที่สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548 มีมติใหรวมการแตงตัง้อาจารยพิเศษ เขาไวในขอบังคับการ
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แตงตั้งตําแหนงทางวิชาการอืน่ๆ เปนฉบับเดียวกัน และไดปรับปรงุแกไขรางขอบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติและหลกัเกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ  พ.ศ. 2548 และเพื่อใหมีความคลองตัว ยืดหยุนในการ
ปฏิบัติงาน มีความหลากหลายทางเลือก จึงกําหนดใหอาจารยพิเศษไมจําเปนตองสําเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีถามีความรูความสามารถ มีความชํานาญในอาชีพแหงตน สามารถเปนอาจารยพิเศษได และเมื่อ
เปนอาจารยพเิศษแลว การจะขอแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ศาสตราจารย
พิเศษ ไมตองเปนไปตามลาํดับชั้น หากมีคุณสมบัติทางความรูความสามารถ และมีเอกสารประกอบตาม
หลักเกณฑที่กาํหนด สามารถเสนอขอแตงตั้งขามตําแหนงได  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
    
   ท่ีประชมุขอใหปรับแกไข  เพิ่มเติม (ราง) ขอบังคับฯ  โดยมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้

1. หัวขอ 4.1 และ 4.2  คณาจารย  แกเปน อาจารย 
2. ใหเปรียบเทียบรางขอบงัคับกับขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  ในเรื่องระยะเวลาทํางาน (สอน/วิจัย) ของ
ตําแหนงวิชาการตางๆ     

3. ใหโอกาสกับผูท่ีมีความสามารถไดขามขั้นตําแหนงทางวชิาการ 
4. ใหเพิ่มคุณสมบัติดานจริยธรรม/จรรยาบรรณในคุณสมบัติสําหรับตาํแหนง

วิชาการตางๆ 
ท้ังนี้  ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการที่มีความรู ความสามารถในการราง 
ขอบังคับฯ  เพื่อจะไดครอบคลุม   รัดกุมทุกหัวขอ  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวตอไป 

 
3.2 แนวทางการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เก่ียวกับ

หลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน   จันทรสกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นําเสนอแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบฯ เมื่อคร้ังที่ 1/2548 วันที่ 7 กรกฎาคม 
2548  คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดพจิารณาแผนภมูิขั้นตอนการดําเนินงานการขออนุมัติหลักสูตรและ
รายวิชา เพื่อใหสะดวกตอการปฏิบัติงาน จึงไดวางแนวทางการดําเนนิงาน  ดังนี ้

ประเด็นที่ 1 กรณีเสนอหลักสูตรใหม   
                    คณะกรรมการกลั่นกรองไดพิจารณาแลว  มีขอกําหนดวาในการเสนอหลักสูตรใหมให
ดําเนินการดังนี้   
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                   1.  การวเิคราะหและเสนอขอมูลดานความตองการและกาํลังการผลิต    ใหคณะ ศึกษาวิจยั
ขอมูลดานการตลาด และใหนําเสนอขอมูลวามีหลักสูตรหรือสถาบันใดที่ผลิตในลักษณะนี้บาง มอัีตราการ
ผลิตบัณฑิตจํานวนเทาใด ศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิต บณัฑิตสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้แลว
สามารถทําอะไรได หลักสูตรที่ขอเปดนี้จะสรางความเปนพลเมืองดีไดอยางไร    องคความรูหรือเนื้อหา
สาระที่นักศึกษาตองรูหรือควรรู    การจัดรายวิชาพื้นฐานและวชิารองที่เปนความรูรอบตัวใหนักศกึษา   
นอกจากนี้กรรมการยังใหขอสังเกตวา ขอไดเปรียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ตั้งอยูในภูมภิาค  นาจะ
เปนจุดเนนในการชวยแกปญหาในภูมิภาคมากกวาการแขงขันกับมหาวิทยาลัยทีต่ั้งมากอนและมช่ืีอเสียง
มากกวา 
         2. การวิเคราะหและเสนอขอมูลดานความพรอม   ใหคณะนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับความ
พรอมในการเปดหลักสูตรของคณะ  เชน  ภาระงานสอนของอาจารยที่มีอยูกับภาระงานสอนในหลักสูตร
ใหม ใหกําหนดอาจารยและรายวิชาที่ตองรับผิดชอบ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และอัตรากําลังที่มีอยูและท่ี
ตองการเพิ่ม   

        3. ในกรณีจําเปน ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง
จากภายนอกชวยอานและใหขอคิดเห็นหลักสูตรกอนนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเพื่อเสนอ 
สภามหาวิทยาลัย 

         4.  การรางหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร ควรกําหนดใหมีกรรมการทั้งจาก
ภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอกมหาวทิยาลัย ทั้งผูใชบัณฑิต  บณัฑิตเกา หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยสรุปขั้นตอนในการเสนอหลักสูตรและรายวิชาเพื่อขออนุมัติใหมและการปรับปรุง มีดังนี ้
  -   คณะวิจยัตลาด ขอมูลดานหลักสูตร ศักยภาพ (ตามรูปแบบที่กําหนดในคูมือ)  

-  คณะแตงตั้งกรรมการรางและพิจารณาหลักสูตรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒใินสาขาวิชา  
    ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
-  คณะเสนอเรือ่งขอเปดหรือปรับปรุงหลักสูตรถึงงานพัฒนาหลักสตูร 
-  งานพัฒนาหลักสูตรวิเคราะหความสอดคลองและมาตรฐานของหลักสูตรและสรุป  เร่ือง  
เสนอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อ Reviewer ใหความคดิเหน็เพิ่มเติม/นํา  
กลับไปแกไข 

-  งานพัฒนาหลักสูตรสรุปผลการแกไข มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ แลวเสนอ   
                 ประธานคณะกรรมการกลั่นกรอง  

-  งานพัฒนาหลักสูตรจัดทําวาระและเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา หากมีแกไขให  
                               คณะดําเนินการแกไขตามมติสภามหาวิทยาลัยและสงเอกสารฉบับสมบูรณพรอม 

    แผนขอมูลภายใน  15  วนัหลังการประชุม 
-  งานพัฒนาหลักสูตรจัดทําปกใหนายกสภามหาวิทยาลยัลงนามและสงหลักสูตรให 
   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบการใหความเหน็ชอบหลักสูตรตอไป 
ประเด็นที่ 2 ในการขออนุมตัิเปดรายวิชาใหม  
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    สําหรับรายวิชาใหมที่ขอเปดในปการศึกษา 2548 เปนตนไป ใหคณะแจงเหตุผลในการขอ
เปดรายวิชาทีข่อเปดใหม มีความสําคัญและจําเปนตอนักศึกษาอยางไร รายวิชาที่ขอเปดเปนการเสริม
รายวิชาที่มีอยูหรือไม อยางไร  สาระวิชาการมีอะไร  การเขียนคําอธิบายรายวิชาตองเขียนใหสอดคลองกัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     และมหาวิทยาลัยควรกําหนดแนวทางการเขียนคําอธิบายรายวิชาใหเปน
รูปแบบเดียวกนั ประกอบดวยเรียนอะไร  เรียนอยางไร เรียนไปทําไม  และจะเกดิการเรียนรูอะไร  ปญหาที่
พบจากการเขยีนคําอธิบายรายวิชาคือการเขียนคําอธิบายรายวิชาโดยใชคํามาตอกัน ทาํใหรายวิชาไมนาเรียน 
ไมนาสนใจ การใชเครื่องหมายวรรคตอนไมถูกตอง คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เสนอใหมหาวิทยาลัยจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดและหารูปแบบการเขียนที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยใหเปน
มาตรฐานสากล   อีกทั้งควรมีผูเชี่ยวชาญดานภาษาชวยตรวจสอบความถูกตอง      
  ประเด็นที่ 3 การระบุช่ืออาจารยพิเศษในหลักสูตร/รายวชิา 
                  การนําชื่ออาจารยพิเศษจากภายนอกมาใสไวในหลักสูตร/รายวิชาตางๆ   ใหแนบหนังสือ 
ยินยอมหรือการอนุมัติจากตนสังกัดหรือเจาตัวพรอมทั้งระบุช่ือวิชาที่จะสอน 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ท่ีประชุมเห็นชอบ และขอใหมหาวิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาโดยเชิญ
คณะกรรมการกลั่นกรองเปนวิทยากรใหความรูในเรื่องการปฏิบัตงิานเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสตูร เพื่อบคุลากรที่เก่ียวของจะไดเขาใจรูปแบบและสามารถเขียน
หลักสูตร โดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดถูกตอง  ท้ังนี้การเสนอหลักสูตร
ควรจะเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาประมาณ  1-2  คร้ัง/ป โดยมีการ
กําหนดชวงเวลาที่ชัดเจน 

 
3.3 คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
อธิการบดีแจงที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับคณะกรรมการวิชาการของสภา

มหาวิทยาลัย (เดิม) ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากกลุมสาขาวชิาตางๆ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรอง
รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาตางๆ เพื่อใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะในดานหลักสูตรและรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุัติ มหาวิทยาลัยจึงใครขอยกเลิกคณะกรรมการ
วิชาการของสภามหาวิทยาลยัชุดเดิม และขอเสนอแนวความคดิในการแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการทดลองเรียนรูการดําเนินงานในอํานาจหนาที่ของสภาวชิาการ ซ่ึงจะเปนการ
เตรียมการเปลีย่นแปลงและพัฒนาไปเปนสภาวิชาการตามที่กําหนดไวในพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีฉบับใหม  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 7



   ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ  และเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษา ตามความถนัดของแตละบุคคล 
อยางไรกต็าม  คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยจะพนจากหนาท่ีเม่ือ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหมมีผลบังคับใช 

    
3.4 การเสนอขอเปดหลักสูตรใหม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
นางณัฐนิี  นวลสกุล ผูชวยอธิการบดีฝายหลักสูตร แจงทีป่ระชุมทราบ ตามมติที่ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2546  ในการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร ซ่ึงคณะวทิยาศาสตรเปนผูดําเนินการนั้น เนื่องจากหลักสูตร
ดังกลาวเปนหลักสูตรดานวทิยาศาสตรสุขภาพ สภามหาวิทยาลัยจึงเหน็ชอบใหวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ เปน
ผูดําเนินการจดัการเรียนการสอน  
   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จึงขออนุมัติเปดหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาธารณสุขศาสตร ซ่ึงไดพัฒนาจากหลักสูตรเดิมของคณะวิทยาศาสตรโดยเนนการเรยีนการสอน
แบบบูรณาการและยังไดมีการจัดการเรียนการสอนใหกบับุคลากรดานสาธารณสุขที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนยีบตัรสาธารณสุข ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับบุคลากรในทองถ่ิน และอํานวยความสะดวก
ใหกับผูตองการศึกษาตอในหลักสูตรฯ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้

1.  ขอใหปรับแกปรัชญา วัตถุประสงคและรายวิชาของหลักสูตร เพื่อให 
     สอดคลองกับเหตุผลการเปล่ียนชื่อหลักสูตร และใหมีความกระชับ เขาใจงาย  
2.  ขอใหกําหนดเกณฑการวัดประเมินผลใหปรับแกโดยอางอิงตามขอบังคับฯ  
      ของหลักสูตร 
 3.   ขอใหตรวจสอบความถูกตองของภาษาใหตรงกับราชบัณฑิต 
 4.   ขอใหเปดรับนักศึกษาชาวตางชาติเขาศึกษารวมได 
 5.    ใหปรับแกไขรายละเอียดในหลักสูตรโดยเขียนชื่อหลักสูตรใหถูกตองและ 
        เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 
3.5 โครงสรางงานบัณฑติ 
เลขานุการแจงที่ประชุมทราบ เนื่องจากสภามหาวิทยาลยัมีนโยบายในการปรับ 

โครงสรางหนวยงานใหม และในโครงสรางใหมมีงานบณัฑิตศึกษา หรือบัณฑิตวิทยาลัย อยูในโครงสราง
ใหมของมหาวทิยาลัยฯ ซ่ึงหนวยงานดังกลาวมีบทบาทที่จะชวยสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
ประสานงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งควบคุมคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และในปจจุบัน
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มหาวิทยาลัยไดเปดสอนระดบับัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น เปน 37 สาขาวชิาใน 8 คณะ แยกเปนระดับปริญญา
โท 24 สาขาวิชา ปริญญาเอก 13 สาขาวิชา มาตรฐานและคณุภาพการศึกษา มคีวามสําคัญอยางยิ่งใน
การศึกษาระดบันี้ ดังนั้น จึงใครขอเสนอโครงสรางหนวยงาน 2 แบบ พรอมเปรียบเทียบขอด-ีขอเสียในการ
มีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลยัพิจารณาจัดหนวยงานดังกลาวไวในโครงสรางของมหาวิทยาลัย
ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลว  ขอใหมหาวิทยาลัยศึกษาและกําหนดภาระหนาท่ีของ 
   งานบณัฑิตศึกษาใหชัดเจนและศึกษาความเหมาะสมในดานตางๆ  แลวนําเสนอตอ 
   สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 
 

3.6 ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานฟสิกส 
ผูชวยศาสตราจารยศุภกร ภูเกิด  กรรมการสภามหาวิทยาลัยและหวัหนาภาควิชา

ฟสิกส ไดแจงตอที่ประชุมตามมติที่ประชมุสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 3/2548 เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2548 
โครงการรวมมือเปนเครือขายเพื่อจดัตั้งศนูยความเลิศทางวิชาการดานฟสิกส โดยใหมหาวิทยาลัยเสนอ
รายละเอียดถึงผลไดผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานฟสิกส บัดนี้ คณะ
วิทยาศาสตรซ่ึงเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของ ไดใหรายละเอยีดขอมูล
เพิ่มเติมของโครงการดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาในเชิงนโยบาย 

4.1.1   การปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําป 2549 
เลขานุการแจงตอที่ประชุม ตามที่คณะตางๆ ไดเสนอการปรับแผนการรับ 

นักศึกษาประจําปการศึกษา 2549 และขอมูลการปรับแผนการรับนักศึกษาดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2548 (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติ  และใหปรับแผนการรบันักศึกษา  ของวิทยาลัย 
   แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ในปการศึกษา  2549  จํานวน 48 คน สําหรับ 
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   หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  และจํานวน 48 คน สําหรบัหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
   บัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร) 

  
4.1.2   ระบบบริหารบุคลากรและเสนทางความกาวหนา 
ท่ีประชุมใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 
 
 4.2     เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.2.1  งบประมาณรายจายเงนิรายได พ.ศ.2549 
เลขานุการฯ แจงตอที่ประชมุ ตามที่กองแผนงานไดประมาณการรายรบัเงินรายได  

พ.ศ.2549 โดยประมาณการต่าํกวาแผนการรับนักศึกษาทีจ่ะรับเขาในการศกึษา 2549 คิดเปนรอยละ 20 โดย
มีงบประมาณเงินรายไดเปนจํานวน 186,810,500 บาท ซ่ึงงบประมาณดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติ และขอใหตั้งงบประมาณรายจายเงนิรายได  
   พ.ศ. 2549  ของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ และวิทยาลัยแพทยศาสตร 
   และการสาธารณสุข แบบสมดุลตามประมาณการรายรับท่ีเกิดขึ้น 
 

4.2.2   แผนการใชจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2549 
   เลขานุการฯ แจงตอที่ประชมุตามที่มหาวทิยาลัยไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน 
396,812,200 บาท โดยเพิ่มจากงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2548  เปนจํานวน 
19,779,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.25 จากงบประมาณดังกลาวสามารถกําหนดเปนแผนการใชจาย
งบประมาณแผนดิน  พ.ศ. 2549 จําแนกตามไตรมาสเปนจํานวน 4 ไตรมาส เพื่อนําเสนอตอสํานัก
งบประมาณ ดังนั้น จึงนําเสนอแผนการใชจายงบประมาณแผนดนิใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได
พิจารณาตามกรอบไตรมาสตางๆ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ

 
   4.2.3  การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม คณะศิลปศาสตร 
   นางณัฐนิี  นวลสกุล  ผูชวยอธิการบดีฝายหลักสูตร แจงตอที่ประชุม คณะศิลป-
ศาสตรขออนุมัติเปดรายวิชาใหม 1435 100 มนุษยกับดนตรี (Man and Music) 3(3-0-3) กลุมมนษุยศาสตร 
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เมื่อเปนวิชาบงัคับในหมวดศึกษาทัว่ไปและเปนหมวดวชิาเลือกเสรี ในภาคตน  ปการศึกษา  2549  ซ่ึงเปน
รายวิชาที่ไมไดบรรจุในหมวดวิชาเลือกเสรีและหลักสูตรใด ๆ ของมหาวิทยาลัยมากอน การขอเปดรายวิชา
นี้เพื่อเปดโอกาสใหนักศกึษาไดเลือกเรียนตามความสนใจ และสงเสริมสมรรถภาพของนักศึกษาโดยใช
ดนตรีเปนสื่อ  (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

4.2.4 การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม  คณะเภสัชศาสตร 
 นางณัฐนิี  นวลสกุล  ผูชวยอธิการบดีฝายหลักสูตร แจงตอที่ประชุม คณะเภสัช 

ศาสตรเสนอขอเปดรายวิชาใหม กลุมวิชาเลือกเสรี เพื่อเปนวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทุกคณะ และสําหรับการเรียนรูตามอัธยาศัย จํานวน 2 รายวิชา ดังนี ้
   1501  110  ความรูเร่ืองยาเบื้องตน       2(2-0-4) 
   1501  111 เครื่องสําอางในชีวิตประจําวนั 3(3-0-6) 
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติ  และขอใหคณะเภสัชศาสตรจัดการเรียนการ 
   สอนโดยเนนการใชปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับเครื่องสําอาง 
  

4.2.5 การปรับปรงุรายวิชาในกลุมสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร 
นางณัฐนิี  นวลสกุล  ผูชวยอธิการบดีฝายหลักสูตร แจงตอที่ประชุม  คณะศิลป- 

ศาสตร เสนอขอปรับปรุงรายวิชาคณะศิลปศาสตรจํานวน 1 รายวชิา 1442 101 การเมืองเรื่องความเปนเพศ 
โดยเปลี่ยนชื่อวิชาเปน เพศวถีิในชีวิตประจาํวัน และขอปรับคําอธิบายรายวิชาดังกลาว ไดรับอนุมัติใหเปด
จากสภามหาวทิยาลัยในป 2545 และยังไมมีนักศึกษาลงทะเบียนมากอน จึงไมมีผลกระทบในใบแสดงผล
การศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบในหลกัการ และเสนอแนะใหเขียนคําอธิบาย
รายวิชาใหครอบคลุมตามเจตคติ  

 
4.2.6 การขออนุมัตปิรับปรงุหลักสูตรศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2548 
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อธิการบดีแจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะศลิปประยุกต
และการออกแบบไดพิจารณาและมีความคดิเห็นวา หลักสูตรดังกลาวเปดรับนักศกึษาทั้งนักศกึษาไทยและ
นักศึกษาจากตางประเทศ เปนเหตุใหช่ือหลักสูตรและชื่อปริญญาที่ไดรับการอนุมัติมีขอจํากัดและไม
สอดคลองกับเกณฑบางประการในระดับสากล กลาวคือหากผลงานวิจัยในการทําวิทยานิพนธเนนไปทาง
วิชาการเชิงทฤษฎีช่ือปริญญาควรจะเปน Doctor of Philosophy ซ่ึงในระดับสากลมนีัยความสําคญัแตกตาง
จากปริญญา Doctor of Applied Arts   
   ดังนั้น คณะจงึขออนุมัติใชช่ือหลักสูตร และชื่อปริญญาในสองรูปแบบ  คือ 
  เดิม ศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ 
   Doctor of Applied Arts Program in Product Design (D.A.A) 
  เปน ศิลปประยุกตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ 
   Doctor of Applied Arts Program in Product Design (D.A.A) 
  หรือ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
   Doctor of Philosophy (Product Design) 
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปน 2 หลักสูตร โดยการ 
   ใชชื่อปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (Doctor of Philosophy) เปนหลักสูตรท่ีเนนการทําวิจัย 
   ซ่ึงมุงใหลึกซ้ึงทางวิชาการ (Academically  or  Theoretically  Oriented  
   Research)  สวนหลักสูตรเดิมท่ีเนนการทําวิจัยซ่ึงมุงลึกซ้ึงทางวิชาชพี  
   (Professionally  Oriented  Research)  ใหใชชื่อเหมือนเดิมคือ  Doctor  of  
   Applied Arts 
 

4.2.7 ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจําภาคเรียนท่ี  2/2547 
คร้ังท่ี 2 

เลขานุการฯ แจงตอที่ประชมุกองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จ
การศึกษา ประจําภาคการศกึษาที่ 2/2547 และ 1/2548 มผูีที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
จํานวน 1 คน โดยจําแนกตามคณะได ดังนี ้
   คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน จาํแนกตามหลักสตูรไดดังนี ้
   -หลักสูตร อนปุริญญา(วิศวกรรมเครื่องกล)  จํานวน  1  คน 
   โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และ
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบแลว (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
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4.2.8 ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรียนท่ี 2/2547 
และภาคเรียนท่ี  1/2547  คร้ังท่ี  2 

เลขานุการฯ แจงตอที่ประชมุ กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการ 
สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2547  และ 1/2548 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี จํานวน 176 คน โดยจําแนกตามคณะไดดังนี ้

1. คณะวิทยาศาสตร   จํานวน    30  คน 
2. คณะเกษตรศาสตร   จํานวน    28  คน 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน    73  คน 
4. คณะศิลปศาสตร   จํานวน    21  คน 
5. คณะบริหารศาสตร   จํานวน    24  คน 

(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

4.2.9 ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนท่ี 2/2547 
และภาคเรียนท่ี  1/2547  คร้ังท่ี 2 

เลขานุการฯ แจงตอที่ประชมุ กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการ 
สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่  2/2547 และ 1/2548 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
โท  จํานวน  10  คน  โดยจําแนกตามคณะไดดังนี ้

1. คณะวิทยาศาสตร     จํานวน   4    คน 
2. คณะศิลปศาสตร       จํานวน   5     คน 
3. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จํานวน   1    คน 

โดยคณะตนสงักัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา และคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยได
พิจารณาเห็นชอบแลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวทิยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

4.2.10 ขออนุมัตผิูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจําภาคเรียนท่ี 2/2547 
คร้ังท่ี 2 

เลขานุการฯ แจงตอที่ประชมุ กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการ 
สําเร็จการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2547 มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 
2  คน คือ 

1. นายสามารถ  จับโจร 
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2. วาที่รอยตรีศักดิ์ชาย  สิกขา 
 (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติใหผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน  2  คน  
   ในกรณีนี้ขอใหตีพิมพผลงานในวารสารตางสถาบนัท่ีเปนท่ียอมรับซ่ึงมีคณะ 
   กรรมการตรวจรับบทความ (Peers  Review)   อยางไรกต็าม ขอใหมหาวิทยาลัย 
   จัดทํามาตรฐานการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เสนอสภามหาวิทยาลัยใน 
   การประชุมในคราวตอไป 

 
4.2.11 การพิจารณาอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์  และโลรัตโนบล 
เลขานุการฯ แจงตอที่ประชมุ คณะกรรมการเลือกสรรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ 

ผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ และโลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป  2548 ไดประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกสรรและเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิแ์ละโลรัตโนบล ประจําป 
2548 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

4.2.12 ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีฝายวิจัย 
เลขานุการฯ แจงตอที่ประชมุ ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตัง้ให  

นายสมหมาย ชินนาค ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 เปนผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจยั 
ตั้งแตวนัที่ 24 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2548 บัดนี้บุคคลดังกลาวมีคณุสมบัติ
ครบถวนตามมาตรา 20 แหงพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 แกไขเพิม่เตมิฉบับที่ 2 
พ.ศ.2541 จึงขอเสนอแตงตัง้บุคคลดังกลาวใหดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิจยั ตั้งแตวนัที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2548 เปนตนไป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติแตงตั้ง  ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย  ชินนาค   
   ดํารงตําแหนง รองอธิการบดฝีายวิจัย   ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  24  สิงหาคม  2548  

เปนตนไป 
 
4.2.13 การพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร 
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เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุม ตามที่ รองศาสตราจารยวรพงษ  สุริยภัทร ไดขอ
ลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร เนื่องจากไดรับการตออายุราชการและเพื่อใหมีเวลาสําหรับ
งานสอนและงานวิชาการอยางเต็มที่ และสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ในการประชมุครั้งที่ 3/2548 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2548 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร เพื่อทําหนาทีส่รรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดคีณะเกษตรศาสตร 
   ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ.  2540  แกไขเพิ่มเตมิฉบับที่  2  พ.ศ. 2543  และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันพุธที่ 7 
กันยายน 2548 ไดมีมติเปนเอกฉันทใหเสนอชื่อ  ผูชวยศาสตราจารยวชัรพงษ  วัฒนกูล เพื่อพิจารณาแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตรในวาระตอไป (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล 
ดํารงตําแหนง คณบดีคณะเกษตรศาสตร   ท้ังนี้   ตัง้แตวันท่ี  1  ตุลาคม  2548 
เปนตนไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ  

5.1 โครงการสนับสนุนใหสถาบนัอุดมศึกษาสรางหอพักเพื่อการเรียนรูและเพื่อ
ความปลอดภยัโดยความรวมมือระหวางธนาคารออมสนิกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อธิการบดีแจงตอที่ประชุม ตามที่ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยสิน เพื่อจัด 
วางนโยบายในการจัดหาและบริหารทรัพยสินของมหาวิทยาลัยใหเกดิประโยชนสูงสุด คณะกรรมการฯ ได
รวมกันพจิารณาในประเดน็การสรางหอพักนักศกึษา เพื่อรองรับการใหบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลยั
เนื่องจากปจจบุันหอพักของมหาวิทยาลัยมจีํานวนไมเพยีงพอ และมหาวิทยาลัยไมไดรับการจดัสรรเงิน
งบประมาณเพือ่กอสรางหอพักนักศกึษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยไดรวมลงทุนกับภาคเอกชนในการกอสราง
หอพักนกัศึกษา จํานวน 4 หลัง ตามสัญญารวมลงทุน เลขที่ ม.อบ.01/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 
วงเงินทั้งสิ้น 265,899,874.28 บาท โดยโครงการรวมลงทุนดังกลาว มหาวิทยาลัยไดแจงความประสงคขอ
เขารวมโครงการสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาสรางหอพักเพื่อการเรยีนรูและเพื่อความปลอดภัยโดยความ
รวมมือระหวางธนาคารออมสินกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเรียบรอยแลว ปจจุบนัอยูระหวาง
การพิจารณาของโครงการ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบ 
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5.2  การสรุปการดาํเนินงานจากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลยั ไดเสนอที่

ประชุมใหมกีารสรุปมติของที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยในแตละเรื่องโดยแยกไวในลักษณะเปน
รายงานมติของที่ประชุมเกีย่วกับเรื่องตางๆ เพื่อความสะดวกในการตดิตามงานตามมติที่จะตองดําเนินการ  

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

      กรรมการและเลขานุการ 
                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 
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