
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คร้ังท่ี 3/2548 

วันเสารท่ี  16  กรกฎาคม  2548   เวลา  09.00  น. 
ณ  หองประชมุอิเล็กทรอนิกส   ชั้น  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  

 
ผูที่มาประชุม 
 1.     ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชยั  นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2.     ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 3.     ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 4.     ศาสตราจารยไพรัช  ธัชยพงษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 5.     นายสุทธินันท  ปรัชญพฤทธิ์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 6.     นายไสว  จันทะศร ี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 7.     ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                      (นายศรวีรรณ  เกียรติสุรนนท)     ประเภทโดยตาํแหนง 
 8.     อธิการบดี      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                      (ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ)    ประเภทผูบริหาร 

9.    คณบดีผูกอตั้งโครงการจัดตั้งวิทยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        แพทยศาสตรและการสาธารณสุข   ประเภทผูบริหาร 

(ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา)  
 10.     คณบดีคณะเกษตรศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        (รองศาสตราจารยวรพงษ  สุริยภัทร)   ประเภทผูบริหาร 
 11.   คณบดีคณะบริหารศาสตร    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         (ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน)   ประเภทผูบริหาร 
 12.   ผูชวยศาสตราจารยศุภกร  ภูเกดิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
 13.    ผูชวยศาสตราจารยอําไพศักดิ์  ทีบุญมา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
 14.    นางสาวอินทิรา  ซาฮีร    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 

15.    ประธานสภาอาจารย    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        (ผูชวยศาสตราจารยจฑุามาส จิตตเจรญิ)  ประเภทโดยตาํแหนง 
 



 16.    ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน   กรรมการและเลขานุการสภา 
 17.     นางอรอนงค  งามชัด    ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูที่มาประชุมไมได 
 1.     ศาสตราจารยจีระ   หงสลดารมภ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  2.     ศาสตราจารยพิเศษภาวชิ   ทองโรจน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

3.     ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4.     นายเปยมศักดิ์   มิลินทจนิดา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5.     นางอรวรรณ   ชยางกูร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 6.     ผูชวยศาสตราจารยณัชพล   สามารถ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
 7.    นายธีระศกัดิ์   เชียงแสน    ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูรวมประชุม 
 1.  ผูชวยศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา    09.00 น.  ประธานกลาวเปดประชุม  และขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ  
ตามระเบียบวาระการประชมุ  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 เร่ืองท่ีประธานแจง 
                                         1.1.1     ประธานแจงการเตรียมความพรอมกอนเปนมหาวทิยาลัยในกํากบัของรัฐ 

 ประธานไดแจงการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเพื่อเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซ่ึงขณะนีไ้ดผานการพิจารณาของกรรมาธิการสภาผูแทนราษฎร โดยคาดวาจะใช
เวลาไมเกนิ  6  เดือน (ประมาณเดือนธันวาคม 2548) จะสามารถออกเปนกฎหมายใชบังคับมหาวิทยาลัยตอไป 
ทั้งนี้ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนนิการจัดทําตารางเวลาสําหรับการจัดทําขอบังคับและระเบียบที่จะนํามาใชกับ
พระราชบัญญัติดังกลาว  โดยใหเตรียมจดัทําระบบการบริหารงานตามโครงสรางขององคกร จัดทําขอบังคับที่
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา จัดทําขอบงัคับที่เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ และจัดทําขอบังคับที่เกี่ยวกบั
การบริหารงานบุคคล อีกทั้งใหจดัประชุมสัมมนาระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผูบริหารทุกระดับเพื่อ
การดังกลาวภายในระยะเวลา  3  เดือน   
    จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
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ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 1.2      เร่ืองท่ีเลขานุการแจง 
     1.2.1   การลงนามความรวมมือสนับสนุนการจัดการศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัย 
              อุบลราชธานีกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
    เลขานุการแจงที่ประชุมทราบการลงนามความรวมมือสนับสนุนการจดัการศึกษา  
เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนรายงานผลการดําเนนิงานของวิทยาลยัชุมชน โดยไดรวมพิธีลงนามรวมมือ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับวิทยาลัยชุมชนมกุดาหาร จงัหวัดมกุดาหาร 
และมหาวิทยาลัยไดมอบทุนการศึกษาใหกบันักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จํานวน  4  คน 
เพื่อเขาศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) ณ วิทยาลัยชุมชน
มุกดาหาร เมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2548  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
   ท่ีประชุมรับทราบและอธิการบดีไดเสนอเพิ่มเติมวาขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลัง
ดําเนินการใหความชวยเหลอืแนะนําการจัดทํารางหลกัสตูรผูชวยเภสัชกร  ชางกอสราง  และเกษตรอินทรีย ตาม
คําขอของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 
 

1.2.2 รายงานผลการตรวจประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
              คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

     เลขานุการแจงที่ประชุมทราบการตรวจเยี่ยมและประเมนิคุณภาพการศกึษา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที ่ 1 
กรกฎาคม 2548 โดยมีการตรวจเยีย่มประเมินสภาพการณดําเนนิการจริง พรอมทั้งตรวจสอบยืนยนัหลักฐาน 
เอกสารอางอิงตามที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมนําเสนอ พรอมทั้งสัมภาษณบุคลากร นักศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ ตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวดัของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมกีารประเมิน
ทั้ง 8 ดานดังนี ้

1. มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑติ 
2. มาตรฐานดานการเรียนรู 
3. มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
4. มาตรฐานดานการวิจยัและงานสรางสรรค 
5. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
6. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
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8. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
ท่ีประชุมรับทราบและเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตาม 
ขอเสนอแนะของสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและให
มหาวิทยาลัยกําหนดเกณฑตามสํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาและเกณฑของมหาวิทยาลัย ซ่ึงอาจจะตองมีการกําหนดทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในอนาคตใหชดัเจนในดานการผลิตบณัฑิต ดานการวิจัย ดานการบริการ
วิชาการ นอกจากนั้น ใหมหาวิทยาลัยมอบหมายผูรับผิดชอบนําขอเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาไปจดัลําดับความสําคัญและ
จัดทํากลยุทธเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
 

   1.2.3   รายงานผลการดาํเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
เลขานุการแจงที่ประชุมทราบการรายงานผลการดําเนินงานเกีย่วกับการบริหารงาน 

บุคคลตามขอบังคับขอ 7(6) วาดวยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2548  กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลรายงานผลการดําเนินงานเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลตอสภามหาวิทยาลัยทกุหกเดือน (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
     

   ท่ีประชุมรับทราบและเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจดัทํารายงานเกีย่วกับขอ 
  รองเรียนดานบริหารงานบุคคล และใหมหาวิทยาลัยเสนอประเด็นเชิงนโยบายเกี่ยวกับ 
  การบริหารงานบุคคลเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 

 
1.2.4 รายงานงบประมาณรายจายแผนดนิ  ประจําป  พ.ศ. 2549 
เลขานุการแจงที่ประชุมทราบการรายงานงบประมาณรายจายแผนดิน ประจําป  

พ.ศ. 2549  ตามที่กองแผนงาน ไดเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 
มีนาคม  2548  ไดเสนองบประมาณแผนดินทั้งสิ้น 1,083,350,600 บาท  ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาใหมหาวิทยาลัย/สถาบันที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ปรับงบประมาณโดยเทียบจาก
งบประมาณ พ.ศ.2548 ไมเกินรอยละ 50 รอยละ 30 รอยละ 15 ตามลําดับ  ทั้งนี้  มหาวทิยาลัยไดปรับ
งบประมาณเหลือจํานวน 630,240,100 บาท โดยคิดเพิ่มเปนรอยละ 67.16  ของงบประมาณที่ไดรับใน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 อยางไรก็ตาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยไดถูก
ปรับลดงบประมาณลงมาเหลือ 402,537,000 บาท โดยงบประมาณดงักลาวเพิ่มจากงบประมาณป  พ.ศ. 2548 
เปนจํานวน 25,503,800 บาท หรือคิดเปนรอยละ 6.76 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
     ท่ีประชุมรับทราบ และเสนอใหมหาวิทยาลัยทบทวนนโยบายและจัดทํากลยุทธท่ีจะทํา 
   ใหสามารถไดรับการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2550 จํานวนที่เพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการการเรียนการสอนในอนาคตอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี  2/2548  

       เม่ือวันเสารท่ี   21  พฤษภาคม  2548   
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตรัิบรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  2/2548 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 

3.1  (ราง) ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
   เลขานุการแจงที่ประชุมทราบการประชุมสัมมนาระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูบริหาร บุคลากร ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนเอกชน ตัวแทนภาคเอกชน เพื่อจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคต ในวันที่  21- 23  พฤษภาคม  2548  ณ  โรงแรมอบุลบุรีรีสอรท  และในวนัที่  13  มิถุนายน  2548  กอง
แผนงาน ไดจดัประชุมรวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารยประจํา คณะกรรมการฝายวางแผน 
คณะกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารยเพื่อพิจารณารางยุทธศาสตรและไดนาํเสนอตอที่ประชมุ
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาเมื่อวนัที ่ 23 มิถุนายน 2548 อีกทั้งไดนําเสนออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาเพิ่มเติม ดังนั้น จึงใครขอเสนอ (ราง) ยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในชวง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอดุมศึกษา ระยะที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
    

  ท่ีประชุมเห็นชอบยทุธศาสตรมหาวิทยาลัย และขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝาย 
วางแผน  ดาํเนินการดงันี ้
1. ปรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  (ระเบียบวาระ 

ท่ี 5.2 ) รวมเปนหัวขอยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ดังนี ้
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1.1 ปรับหัวขอท่ี 1-3  (ระเบียบวาระที่ 5.2) เปนหัวขอยุทธศาสตร 
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  และปรบัเปล่ียนขอความใหม  

1.2 ปรับหัวขอท่ี 4-5 (ระเบียบวาระที่ 5.2) เปนแผนยุทธศาสตรในหัวขอใหม 
พรอมท้ังปรับเปลี่ยนการเขียนใหรัดกุม  

2.   ปรับแกไข และเพิ่มขอความ ยุทธศาสตรดังนี ้
2.1  เพิ่มปพุทธศักราชในหัวขอยุทธศาสตร  เปน  ยุทธศาสตรและแนว 
       ทางการพฒันา มหาวิทยาลัยอุบลฯ (2550-2554)             
2.2 ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ขอ 6.1 ขอท่ี 1  
       แกเปน  การศึกษาวัฒนธรรมลุมน้ําโขง การศึกษา หัตถกรรมและ    
       ศิลปวัฒนธรรมในอดีต เพื่อนํากลับมาใชกับปจจุบันในการดําเนินชวิีต   
       และการประกอบอาชีพ 

3.  ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรปรับเปล่ียนและแกไข     
     ขอความใหมในดาน 
      3.1  ยุทธศาสตรควรจะกําหนดเปาหมาย ปรัชญาหรืออุดมการณ วิสยัทัศน      
             ใหชัดเจน  ในการพฒันาชุมชน โดยกําหนดเขตพื้นท่ี 8 จังหวดั (จังหวัด 
             อุบลราชธานี   จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดยโสธร   
             จังหวัดนครราชสีมา   จังหวัดสุรินทร  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดบุรีรัมย) 
     3.2   เปาหมายหลักยุทธศาสตร ควรจะเขียนใหกระชับ มองเห็นภาพ   ในเรื่อง 
             การพัฒนานักศึกษาและชุมชน  เขยีน ใหเปนรปูธรรม สามารถนําไป 
            ปฏิบัตงิานในเชิงรุกไดทันที   

3.3 ใหจัดทําตัวชี้วัดผลการดาํเนนิงาน Key   Performance   Indicators   :  KPIs) 
ไวในยุทธศาสตร 

              4.  ใหเพิ่มการพัฒนาอาจารยเขาไปในยุทธศาสตร 
อยางไรกต็าม ในยุทธศาสตรตางๆ  ควรจะแตงตั้งกรรมการที่เปนภาคเอกชน 

8 จังหวัด มารวมประชุมเพื่อใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ รวมท้ังการหารายได  
ท้ังนี้ อาจจะแตงตั้งภาคเอกชนเปนกรรมการ โดยรายชือ่กรรมการดังกลาวนั้น ขอให
นายศรีวรรณ   เกียรติสุรนนท  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เปนผู 

 พิจารณา ท้ังนีเ้ม่ือปรับเปล่ียน แกไข ยุทธศาสตรแลวขอใหอธิการบดีประกาศใชยุทธ 
 ศาสตรมหาวทิยาลัยตอไป 
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3.2 โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัย   
เลขานุการแจงที่ประชุมทราบจากการประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังที่ 7/2547  

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ไดมีความเหน็ชอบโครงสรางการแบงสวนราชการ และกองแผนงานไดนํา
โครงสรางดังกลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2548 ไดมี
ขอสังเกตเพื่อใหสภามหาวทิยาลัยพิจารณาในประเด็นตางๆ (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ท่ีประชุมเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี ้
1. กําหนดเพิ่มเตมิใหมีคณะกรรมการวิชาการ (ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนเปนสภา

วิชาการในอนาคต)  และคณะกรรมการบริหารงานบคุคล 
ภายใตการบรหิารงานของอธิการบด ี

2. ปรับแกกองสงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปน กองสงเสริมการวิจัยบริการ 
วิชาการและศิลปวัฒนธรรม  

3. มอบหมายใหอธิการบดีชี้แจงโครงสรางการแบงสวนราชการจาก ภาควชิา มาเปน 
สาขาวิชา ใหบุคลากรของแตละคณะเพื่อเกิดความเขาใจในเชิงการปฏิบตัิงาน 

ท้ังนี้เม่ือแกไขปรับเปล่ียนโครงสรางการแบงสวนราชการแลว ขอให
อธิการบดีประกาศใชโครงสรางดงักลาว  ในสวนของการจะมีบัณฑิตวิทยาลัยหรือไม
ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการไปศึกษาเปรียบเทียบ แลวนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

นอกจากนั้น ใหมหาวิทยาลัยกําหนดกรอบของธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบในดานตางๆ รวมท้ังใหผูบริหารระดับสูงเขารับการอบรมหลักสูตรท่ี
เก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารองคกรขนาดใหญท่ีจัดโดย
สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors  
Association)  

 
3.3 ขออนุมัตปิริญญาเกียรตินิยม (กรณีพิเศษ) 
เลขานุการแจงที่ประชุมทราบจากการประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

คร้ังที่ 2/2548 เมื่อวันที ่21 พฤษภาคม 2548 กองบริการการศึกษา ไดเสนอพิจารณาขออนุมัติเกียรตินิยม อันดับ 
2  ของนายปรเมษฐ ลิมปทีปราการ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร เนื่องจากนักศกึษาคนดังกลาวไดลาพักการศึกษา
เพื่อเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศกึษาไทยกับประเทศอนุภูมภิาคลุมแมน้ําโขง(Greater Mekong 
Subregion: GMS) ซ่ึงที่ประชุมสภาฯ ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอขอมูลการอนุมัติ
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เกียรตินยิมในกรณีดังกลาวที่ผานมาเพื่อนาํเสนอที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอีกครั้ง พรอมทั้งให
นําเสนอขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอ่ืน วาดวยการใหเกียรตินยิมเปรยีบเทียบกับ
ขอบังคับฯ ตางๆ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมอนุมัติ  และขอใหใชเกณฑการใหเกียรตินิยมเหมือนกับเกณฑของ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน   และใหปรับแกไขขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2.1 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเกษตรศาสตร 
ประธานแจงตอที่ประชุมเนือ่งจาก  รศ.ดร. วรพงษ  สุริยภัทร  ไดรับอนุมัติให 

ขยายเวลารับราชการตอไปจนถึงปที่มีอายคุรบหกสิบหาปบริบูรณ ไดขอลาออกจากตําแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตรเพื่อจะไดมีเวลาสําหรับการสอนและการวิจยัอยางเต็มที่  ตั้งแตวนัที่ 1 มิถุนายน 2548 เพื่อใหเปน
ตามขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการ พ.ศ.
2540 จึงเสนอที่ประชุมเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ทาน เพื่อรวมเปนกรรมการสรร
หาคณบดีคณะเกษตรศาสตร (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแตงตัง้กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  2  ทาน  

ดังนี ้
1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  
2. นายสุทธินันท   ปรัชญพฤทธิ์  
เปนกรรมการสรรหาคณบดคีณะเกษตรศาสตร 

 
4.2.2 การยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวยการจัดสวัสดิการดานโภชนาการแก

ขาราชการและนักศึกษา  พ.ศ. 2538 
เลขานุการฯ แจงทีป่ระชุมขอเสนอยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยการจัดสวัสดิการดานโภชนาการแก
ขาราชการและนักศกึษา  พ.ศ.  2538 ซ่ึงขัดตอระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวน
ราชการ  พ.ศ. 2547    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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     ท่ีประชุมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการยกรางระเบียบท่ีเก่ียวของซ่ึงจะใชแทนระเบียบ 
เดิมพรอมท้ังสรุปเหตุผลความจําเปนเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม
คร้ังตอไป   

 
4.2.3 โครงการรวมมือเปนเครือขายเพื่อจัดตัง้ศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดาน

ฟสิกส 
     ประธานแจงทีป่ระชุมโครงการรวมมือเปนเครือขายเพื่อจดัตั้งศูนยความเปนเลิศทาง
วิชาการดานฟสิกส เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดเชญิชวนใหมหาวิทยาลัยตางๆ 
รวมมือเปนเครือขายเพื่อจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานฟสิกส โดยมหาวิทยาลัยมหดิล   มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ดําเนินการจัดทําโครงการรวม    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ท่ีประชุมใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเสนอรายละเอียดถึงผลไดผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นจาก 
การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานฟสิกส โดยมอบหมายใหหนวยงานที่
เก่ียวของคือคณะวิทยาศาสตร เปนผูรับผดิชอบ นาํเสนอใหสภามหาวทิยาลัย 
พิจารณาในการประชุมคร้ังตอไป 
 
4.2.4 (ราง) ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนของคณะ

บริหารศาสตร 
ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน คณบดีคณะบริหารศาสตร ไดแจงใหทราบ 

เกี่ยวกับคณะบริหารศาสตรไดนํา ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกจิ เปนแนวทางการกาํหนดแผนงานเพื่อจะพัฒนา
เปนแผนปฏิบตัิตอไป โดยไดมกีารวางแผนพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนการภายในของคณะ
บริหารศาสตร ตั้งแตป 2547 ดังนั้น เพื่อใหเปนการสอดคลองกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่มีความ
ประสงคจะใหแตละคณะวิชาไดมีการเตรยีมแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหสภามหาวิทยาลัยไดสามารถพิจารณา
โดยภาพรวมกอนที่จะมกีารเสนอขออนุมัติหลักสูตรเปนรายวิชา ซ่ึงเปนหลักการที่ดี เพื่อสนองนโยบายดังกลาว 
คณะบริหารศาสตรจึงขอเสนอที่ประชุมพจิารณารางแผนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
คณะบรหิารศาสตร ในระยะ 10 ป ขางหนา (2548-2558)  
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
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   ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ และเสนอแนะใหคณะบริหารศาสตรพจิารณาถึง 
รายละเอียดของแตละหลักสูตรใหมีความเปนรูปธรรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงใน
รายวิชาตางๆ และขอใหมีหลักสูตรท่ีมุงเนนนาํยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาใช  
โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาชุมชน เร่ืองพุทธศาสนาและเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
รวมท้ังใหนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร สามารถไดเรียนวิชาเศรษฐศาสตรหรือการ
บริหาร 

  
4.2.5 การปรับคาธรรมเนียมการศึกษาและคาหนวยกิต 
เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบคาธรรมเนียมการศกึษา สําหรับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ.2541 ไดกําหนดคาธรรมเนียมการศกึษาเรียกเก็บเปนรายภาค คาบํารุงมหาวิทยาลัยภาคละ 1,800 
บาท และคาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวชิาภาคบรรยายหนวยกิตละ 150 บาท และจากประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับที่ 19/2541 เร่ือง การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2541 นั้น ไมไดกําหนดการจัดสรรคาบํารุงคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงปจจบุนัเปนเรื่องที่
จําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมใหนักศึกษาเปนผูมี
ความรูความสามารถพิเศษเพิม่เติมดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2548 วันที่ 7 กรกฎาคม 2548 ไดเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยกําหนด
คาธรรมเนียมการศึกษาเรยีกเก็บเปนรายภาค คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคละ 2,200 บาท และคาธรรมเนียม
ลงทะเบียนรายวิชาภาคบรรยายหนวยกติละ 200 บาท โดยกําหนดใชกับนักศกึษาใหม ปการศึกษา 2549 เปนตน
ไป (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

   ท่ีประชุมเห็นชอบ ท้ังนี้ กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บเปนรายภาค คาบาํรงุ 
มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาละ 2,200 บาท และคาธรรมเนียมลงทะเบียนรายวชิาภาค
บรรยายหนวยกิตละ 200 บาท ภาคปฏิบตักิารหนวยกิตละ 400 บาท และทุกรายวิชา
ในภาคฤดูรอนหนวยกิตละ 900 บาท ท้ังนี้ กําหนดใชกับนักศึกษาใหม (ภาคปกติ) 
ตั้งแตปการศึกษา พ.ศ. 2549 เปนตนไป พรอมท้ังใหมหาวิทยาลัยมอบหมาย
หนวยงานที่เก่ียวของจัดทําระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคาธรรมเนียม
การศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบบัใหม เสนอใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามประกาศใชตอไป  
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ  
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5.1 โครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement Program) 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล   ไดแจงตามที่คณะวิทยาศาสตรไดดําเนนิ 

โครงการพัฒนาการศึกษาขัน้พื้นฐานแก นักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชนที่เชื่อมตอกับโรงเรียน ทั้งโดยลําพัง
และรวมกับสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ มูลนิธิโอลิมปกวิชาการ
ฯ (สอวน.) สถาบันสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) ในรูปโครงการตางๆ ผลจากการทํางานรวมกับครูและโรงเรียนมา คณะ
วิทยาศาสตรไดตระหนักถึงศักยภาพของครูและโรงเรียนบางสวนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร เพื่อรักษาและ
สงเสริมความกระตือรือรนและใฝรูของกลุมนักเรียนเหลานั้นใหดยีิ่งๆ ขึ้น(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมเห็นชอบ โดยขอใหคณะวิทยาศาสตร จัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็น 
คาใชจายหนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ วิธีการรับนักเรียนจะเปนอยางไร สิทธิพิเศษ
ของนักเรียนจากโครงการจะเปนอยางไร รวมท้ัง พิจารณาจํานวนอาจารยท่ี
รับผิดชอบจะทําใหมีภาระงานสอนเพิ่มเตมิซ่ึงจะมีผลกระทบตอภาระงานวิจัยของ 

 อาจารยผูสอน  
 

5.2 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  แจงขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการสงเสริมกจิการมหาวิทยาลัย ประชุมวนัที่ 11 กรกฎาคม 2548 ใหคณะกรรมการสภาไดทราบ 
ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอใหเนนเรื่องรูปธรรมที่สามารถนําไปใช นาํไป 
ทํางานไดจริง เนนการสอน จริยธรรมใหกับนักศกึษา เนนคณาจารยใหมีจิตสํานึกเปนผูสอนที่ดี เนนเรื่องการ
ทํานุบํารุงศาสนาเนนแนวทางการรวมกับสงัคม และจังหวัดอุบลราชธานี 

2. เนื่องจากศาสนาเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต ชวยใหชีวิตไมวาจะเปนการ 
ทํางานหรือการศึกษา ดังนัน้มหาวิทยาลัยนาจะมีสถานที่สําหรับกิจกรรมดานศาสนา (ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม) โดยมุงเนนในลักษณะของสวนปาธรรมชาติ ตนไมพืน้บาน อาคารพื้นบานทองถ่ิน แตจะตองมี
หองน้ําที่ดี ซ่ึงอาจจะดูตนแบบจากเสถียรธรรมสถาน นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยควรจะจัดสรางหอพระ เพื่อเปน
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรและนักศกึษา 

3. มหาวิทยาลัยควรใหการสนบัสนุนกิจกรรมในภาพรวมของจังหวดัใหเปน 
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รูปธรรม เชน การจัดทําพิพิธภัณฑเทียนพรรษา การจัดทําพิพิธภณัฑวิทยาศาสตร ซ่ึงอาจจะเปนพิพิธภณัฑ
สําหรับการเรียนรูของเด็ก 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดทําปายประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวทิยาลัยชนิดถาวร  
(โครงสรางเหล็ก) เพื่อเปนการเผยแพรกจิกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยใหกบัประชาชนในจงัหวดัอุบลราชธานี
ไดทราบ ทั้งนี้ อาจจะขอเชาที่กับแขวงการทาง กรมทางหลวง และใหภาคเอกชนสนับสนุนการกอสรางโดยมี
ช่ือภาคเอกชนอยูดานลาง ซ่ึงจะเปนการไดประโยชนรวมกันทั้งมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน 

5. โครงการมหาวิทยาลัยสูชุมชน (ในตัวเมืองอุบลราชธานี) ขอใหมหาวทิยาลัย  
เนนการใหบริการ เชน เปนจุดรับตรวจคุณภาพน้ําของคณะเภสัชศาสตร จุดอบรมสอนการใชเครื่องมือที่
ทันสมัย จุดใหความรูภาษาอังกฤษแบบใชงานจริง จุดอบรมบัญชีระยะสั้น เปนตน ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยเนน
การใชความรูสําหรับชีวิตปจจุบัน เนนการใหความรูเกี่ยวพันกับชีวติ (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  
   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
 
   ท่ีประชุมเห็นชอบขอเสนอของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และให 

มหาวิทยาลัยนําไปดําเนนิการ 
 

5.3 แนวทางการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระที่ 
เก่ียวกับหลักสูตรรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ท่ีประชุมใหนาํเสนอพิจารณาในการประชมุคราวตอไป 
 

 5.4  การเสนอขอเปดหลักสูตรใหม วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
 ท่ีประชุมใหนาํเสนอพิจารณาในการประชมุคราวตอไป 
 

5.5 การขออนุมัตปิรับปรงุคําอธบิายรายวชิาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 

   เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมไฟฟา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545 เปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี
และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรแลว และอยูในระหวาง
การดําเนนิการใหสภาวิศวกร (กว.) รับรองหลักสูตร ซ่ึงสภาวิศวกรไดตรวจสอบเนือ้หารายวิชาใหเปนไปตาม
เกณฑที่สภาวศิวกรกําหนด จากการตรวจสอบสภาวศิวกรขอใหปรับปรุงเนื้อหาในคําอธิบายรายวิชาเพื่อขยาย
ใหครอบคลุมครบถวนตามเกณฑทีก่ําหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
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   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัต ิ
 

5.6 การขออนุมัติเปล่ียนชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา หลักสูตรศิลปประยกุตดุษฎ ี
       บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2547 

   ท่ีประชุมใหนาํเสนอพิจารณาในการประชมุคราวตอไป 
 

5.7  เกณฑมาตรฐานหลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 
   ท่ีประชุมใหนาํเสนอพิจารณาในการประชมุคราวตอไป 
 

5.8   คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย                   
    ท่ีประชุมใหนาํเสนอพิจารณาในการประชมุคราวตอไป 
 
      เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 
  .................................................. 
         (นางอรอนงค   งามชัด) 
รักษาการหวัหนางานประสานงานฯ 
             ผูชวยเลขานุการ 
       ผูจดรายงานการประชุม    
 
                             ....................................................... 
                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน) 
            รองอธิการบดีฝายวางแผน 

      กรรมการและเลขานุการ 
                                              ผูตรวจรายงานการประชุม 
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