
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  1/2550 
วันเสารท่ี 17 มีนาคม   2550  เวลา 09.00 น.  

ณ หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  ชั้น  5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผูท่ีมาประชุม 
1.   ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ      จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.   ศาสตราจารยกนก        วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3.    ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน      วุฒิเมธ ี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวุฒ ิ
4.   ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5.   รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา     พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.   นายโสภณ         สุภาพงษ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
7.   ศาสตราจารยอมร        จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
8.   อธิการบดี        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ศาสตราจารยประกอบ       วิโรจนกูฎ ประเภทโดยตาํแหนง      

      9.   คณบดคีณะเกษตรศาสตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
  รองศาสตราจารยวัชรพงษ       วัฒนกูล  ประเภทผูบริหาร  

     10.  คณบดคีณะศิลปศาสตร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา       ทวีสิทธิ์  ประเภทผูบริหาร  

     11. ประธานสภาอาจารย      กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส       จิตตเจริญ ประเภทโดยตาํแหนง  

     12.  รองศาสตราจารยเกรยีงไกร     โชประการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา               

     13.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา 

     14.  รองศาสตราจารยสัมมนา       มูลสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา 

     15.  นางสาวอินทิรา        ซาฮีร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา   

     16.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ      ศรีวิรัตน สภามหาวิทยาลัย 

  
 

/17.  นางอรอนงค... 
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     17.  นางอรอนงค       งามชัด   ผูชวยเลขานุการ 
     18.  นายธีระศักดิ์        เชียงแสน  ผูชวยเลขานุการ 
  

ผูท่ีไมมาประชุม 
1.  นายแพทยนิรันดร     พิทักษวัชระ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
2.  ศาสตราจารยปริญญา        จินดาประเสริฐ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3.  นายสุทธินนัท         ปรัชญพฤทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
5.  นางอรวรรณ         ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 

ผูเขารวมประชุมแทน 
1. ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท   ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองคณบดีฝายบริหาร  คณะเภสัชศาสตร 
         (แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร) 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นายสุภชัย      หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
2.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ       อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
3.  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์   เพ็งสา   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
4.  ศาสตราจารยอภิชัย     พันธเสน  คณบดีคณะบริหารศาสตร 
5.  พันเอกวรสิทธิ์         เจริญพุฒ  รองคณบดีฝายบริหารศาสตร   

คณะรัฐศาสตร 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   1.1 เร่ืองประธานแจง 
   ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม กลาว
แสดงความยินดีกับ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 ทาน ที่ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
ตามประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 และไดแนะนํารายชื่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยทกุประเภทใหทีป่ระชุมรับทราบ 
  

   มติท่ีประชุม รับทราบ 
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   1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
   1.2.1 รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ดวยวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคณุวุฒ ิไดครบกําหนดวาระในวันที ่  6  กมุภาพันธ  2550  และเสนอชื่อเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ ดํารงตําแหนงในวาระตัง้แตวันที่  7  
กุมภาพนัธ  2550  ถึงวันที่  6  กุมภาพันธ 2552  เพื่อใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรับทราบผล
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ฝายเลขานุการจึงเสนอรายงานประวัติความเปนมา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พรอมทั้งผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550   
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงคําขวัญใหมเปน  
พัฒนาความรู มุงสูปญญาพรอมคุณคาคณุธรรม  สวนวิสัยทัศนควร
จะใหมีขอความที่สั้นกระชับโดยจะตองเนนในอนาคตวามหาวิทยาลัย
ตองการจะเปนอยางไรในอกี 5-10ป ขางหนา นอกจากนั้นขอใหรอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาพิจารณาการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาให
เปนรูปธรรม 

 

1.2.2 รายงานผลการดําเนินงานสถานปฏบิัติการเภสัชกรรมชมุชนคณะเภสชัศาสตร   
พ.ศ. 2548 

  ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท    ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองคณบดีฝายบริหาร คณะเภสัชศาสตร แจงที่
ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินงานสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมไดมีวัตถุประสงคของสถานปฏิบัติการ ดังนี ้

 1.  สอนและฝกหัดปฏิบัติงานดานการบริการและบริหารงานเภสัชกรรมชุมชนแกนักศึกษา 
  2.  บริการจําหนายเวชภณัฑที่มีคุณภาพและปลอดภยัแกประชาชน โดยเนนความประหยัดและ 

     ความสมเหตุสมผลในการใชยาเปนสําคัญ 
3.  เปนสถานบริการเภสัชกรรมชุมชนตัวอยางในการบริการประชาชนใหไดรับบริการดาน     
     เวชภณัฑทีม่ีมาตรฐานอันเหมาะสม 

  4.  พัฒนาสงเสริมหนาที่และความรับผิดชอบของเภสัชกรประจําสถานปฏิบัติการเภสัชกรรม 
              ชุมชนใหอยูในระดับมาตรฐานสากล 
 

/5.  แนะนําและเพิม่พูนความรู… 
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  5.  แนะนําและเพิ่มพนูความรูดานการใชยาและการสาธารณสุขแกประชาชน 
  6.  สนับสนุนการวิจยัดานเภสัชศาสตรในสถานปฏิบัติการ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  ทั้ง 2 สาขาจัดเปนแหลงฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะ

เภสัชศาสตรตามรายวิชาในหลักสูตร  4  รายวิชา และไดรับนักศึกษาฝกงานวิชาชพี รวม  9  คน ดานการใหบริการ
ชุมชน สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน เนนการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อใหประชาชนไดรับ
ประโยชนและมีความปลอดภัยสูงสุด มีการใหคําแนะนําปรึกษาดานยาและสุขภาพ ป พ.ศ.  2548 มผูีเขารับบริการ
เฉล่ียรวม 2 สาขา ประมาณ 90 คน/วนั มกีารใหคําแนะนาํปรึกษาแกผูที่ตองการเลิกบหุร่ีมีผูเขาขอคําปรึกษา 3 ราย 
และมีการใหบริการติดตามการใชยาทางโทรศัพท เฉล่ีย 1ราย/สัปดาห 
  นอกจากนี้สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  ยังมีสวนรวมในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
โดยมีการจดัทาํวารสารใหความรูเร่ืองยา คือ “จดหมายขาว รานยา ม.อุบล”  ราย 3 เดือน (4 ฉบับ/ป) มีการจดัทาํ
แผนพับเผยแพรความรูดานตาง ๆ แกประชาชน และเขารวมการจัดบอรดนิทรรศการ การใหความรูดานสุขภาพ
แกประชาชนในงานคลินิกเทคโนโลยี และสัปดาหเภสัชกรรมเปนประจําทุกป 
  สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ยังคงยึดหลักการจดัจําหนายและกําหนดราคายาที่เปนธรรม
ตอผูบริโภคเพื่อใหประชาชนไดรับยาที่ถูกตองตามหลกัวิชาการ โดยมีคาใชจายดานยาที่เหมาะสม ไมสูง
จนเกนิไป รายงานดานการเงนิของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  ป พ.ศ.  2548 มีกําไรรวม 109,024.26 โดย 
สาขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค มีกําไร 192,240.45 มีแนวโนมเปนที่นาพอใจ เนื่องจากมกีําไรเพิ่มขึ้นกวา ป 
2547  สาขาหนามหาวิทยาลัย เกิดภาวะขาดทุน 83,216.19 บาท เนื่องจากมีคูแขงเกดิขึ้น ซ่ึงตั้งอยูในทําเลที่ดีกวา 
ทําใหผูใชบริการที่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  สาขาหนามหาวทิยาลัยลดลง  
  แผนการดําเนนิการของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตรในอนาคต ขณะนี้
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน กําลังพัฒนาระบบการติดตามการใชยา และการสงตอผูปวยโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพื่อมุงเนนใหเกดิระบบการจัดการ การบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและการใหการ
บริบาลเภสัชกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเปนแหลงฝกปฏิบัติงานที่ดีสําหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตรและคณาจารย
เภสัชกร นอกจากนี้จะยังคงไวซ่ึงการใหบริการดานยาทีม่ีคุณภาพ ราคาเหมาะสมกับผูรับบริการ และพัฒนาตนเอง
ใหเปนรานยาที่มีมาตรฐานเพื่อเปนแบบอยางที่ดีในการใหบริการของรานยาอื่น ๆ ในชุมชน รวมทั้งปลูกฝงใหแก
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรที่ไดฝกปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสชัศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2550   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
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จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหคณะเภสัชศาสตรไดดําเนินการเพิ่มเตมิการสอนดานวิชาชีพ 
การคาปลีกและดานการเปนผูประกอบการเขาไปในการฝกปฏิบัตงิานของ
นักศึกษา 

 
1.2.3 การเตรียมความพรอมการรับการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง 

  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชมุเพื่อทราบ ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2549  เมื่อ
วันที่  18  กุมภาพันธ  2549 กําหนดการกระจายคาน้ําหนักลงในมาตรฐานตามขอที่ 1-4 (ดานการเรียนการสอน 
40% ดานการวิจัย 30% ดานการบริการวชิาการ 20% และดานการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 %) สงผลให
มหาวิทยาลัยอยูในกลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย ในการนี้ สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา(สมศ.) ไดกําหนดแผนจะตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ 2551 (ชวงระหวางตุลาคม 2550 – กันยายน 2551) มหาวิทยาลัยไดดําเนินการในการเตรียมความ
พรอมรับการตรวจรับการตรวจประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง ดังตอไปนี ้

ดานการสรางความรูความเขาใจ 
มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการสงเสริมความรูความเขาใจดานการประกนัคุณภาพการศกึษา  

ประกอบดวย-โครงการประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอดุมศึกษา คร้ังที่  1  วันที่  16  
สิงหาคม 2549  วิทยากร คือ ศาสตราจารยกิตติชัย วฒันานิกร คณะกรรมการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาโครงการประชุมชี้แจงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกรอบสองและกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2550  ครัง้ที่  2  วันที่  25  สิงหาคม  
2549 วิทยากร คือ  ดร. กิตติยา เอ็ฟฟรานส หัวหนากลุมประเมินระดบัอุดมศึกษา จากสํานักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมหาวิทยาลัยไดแจงเวยีนคูมือการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก
ของ สมศ. และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของในดานการประกันคณุภาพการศึกษาใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
รับทราบ 

ดานการปรับปรุงรปูแบบคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา      
  เนื่องดวยมาตรฐานและตวับงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) มีความสอดคลองกับตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ดงันั้น 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวนัที่  7  ธันวาคม  2549  มีมติเห็นชอบให
รวมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพือ่ลด
ความซ้ําซอน และมีหนาที่ประสานงานดําเนนิการใหสําเร็จตามมาตรฐานและตัวบงชี้ที่หนวยงานภายนอกได
กําหนด โดยมีรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธานคณะกรรมการ รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ
เปนรองประธานคณะกรรมการและผูแทนจากทุกคณะ/สํานัก   /ดานระบบการติดตามขอมูล... 
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ดานระบบการติดตามขอมูล 
  1.มหาวิทยาลัยไดดําเนนิการจัดการประชุมในเรื่องการจดัเก็บขอมูลใหกบัเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
ขอมูลในชวงที่ผานมาจํานวน  2  คร้ัง เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องการรายงานขอมูลและการจัดเก็บ
ขอมูล 

2.มหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมเตรียมการตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายนอกรอบสอง คร้ัง
ที่ 1/2550 เมื่อวันที่  11 มกราคม  2550 โดยมีผูแทนจากคณะ/สํานักเขารวมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางในการ
ดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา(สมศ.) 

3.มหาวิทยาลัยไดใหคณะตรวจสอบขอมูลและเพิ่มเติมขอมูลในสวนทีเ่กี่ยวของรอบปการศึกษา 
2549 (ภาคเรียนที่ 1 ) โดยกําหนดใหสงขอมูลภายในวนัที่  15 มกราคม  2550 

4.การประเมินคุณภาพจะดําเนินการระดับมหาวิทยาลัยและกลุมสาขาวิชา โดยมหาวิทยาลัยมี
จํานวน 7 กลุมสาขาตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) กําหนด ดังตอไปนี้ 
กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยกุตศิลป 
กลุมสาขาวิชาที่รวมคณะตางๆ ไดดําเนนิการจัดตั้งคณะกรรมการกลุมสาขาวิชาซ่ึงมี 2 กลุมสาขาวิชาดังตอไปนี้ 
กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดแก คณะเภสัชศาสตรและคณะแพทยศาสตร  กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดแก คณะนติิศาสตร คณะรัฐศาสตรและคณะศิลปศาสตร  โดยเมื่อวันที่  18  มกราคม  2550 
มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อตรวจสอบขอมูลและสรางความเขาใจ
ที่ตรงกัน 

5.มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง โดยไดเร่ิมดําเนินการในสวนของฐานขอมูล
บุคลากรดานการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของ สมศ. ปการศึกษา  2549  (โดยมีรายละเอยีดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 

 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารประสานงานกับทางสํานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อจัดทําโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับใหแตละคณะไดจัดทําขอมูลใหเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

 

1.2.4 การแกไขหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองหลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที่ประชุม คณะรัฐศาสตร 
เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2548 ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสตูรเมื่อวันที่  19  มีนาคม  2548 และไดเปดการเรียนการสอนในภาคตน ปการศึกษา 
 
 

/2548… 
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  2548  งานพัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให
ความเหน็ชอบหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดแจงใหปรับปรุงแกไขชื่อหลักสูตรและชื่อ
ปริญญา  เนื่องจากไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

1. แกไขชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
       จาก  Bachelor of Art (Political Science) : B.A.(Pol.Sc. in Political Science)  
       เปน Bachelor of Political Science (Government) : B.Pol.Sc.(Government) 
2.   ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรจากรหัส 21 เปน 23 เนื่องจากไดรับอนุมัติใหแยกออก    
      จากคณะนติิศาสตร 
3.   คงใหมีผลการเปดหลักสตูรตั้งแตไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในครั้งแรก เมื่อ 
      วันที่ 19 มนีาคม 2548   (โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายวชิาการนําหลักสูตรไปแกไขตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแนะนาํ และใหนําเสนอรายละเอียดการแกไข 
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

 

1.2.5 การแกไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร     
หลักสูตรใหม  พ.ศ.2550 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที่ประชุมคณะรัฐศาสตร  
เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และสาขาวิชาการบริหาร
องคการ  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548   ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548 และไดเปด
การเรียนการสอนในภาคตน ปการศึกษา 2548   งานพัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงให
ปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายละเอียด  ดังนี ้

1. ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรจากรหัส 21 เปน 23 เนื่องจากไดรับอนุมัติใหแยกออกจาก 
    คณะนิติศาสตร 
2. แกไข พ.ศ.จาก หลักสูตรใหม พ.ศ.2548  เปน หลักสตูรใหม พ.ศ.2550  โดยใหมผีลการเปด   
    หลักสูตรตั้งแตไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใน คร้ังแรก เมือ่วันที่ 19 มีนาคม 2548 
3. รวมเลมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครองทองถ่ิน  และสาขาวิชา 
    การบริหารองคการเปนเลมเดียวโดยใชช่ือหลักสูตรและช่ือปริญญาเปนหลักสูตร 
 

/รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต... 
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รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสาสนศาสตร ภายในสาขาวิชาจัดการเรียนการสอนเปน 2 วิชาเอก 
ไดแก วิชาเอกการปกครองทองถ่ินและวิชาเอกการบริหารองคการ และจัดอาจารยประจําหลักสูตรเปนชุดเดยีวกัน  

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายวชิาการนําหลักสูตรไปแกไขตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแนะนาํ และใหนําเสนอรายละเอียดการแกไข 
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

   
  1.2.6 การแกไขหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองหลักสูตรใหม พ.ศ.2550
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที่ประชุม คณะรัฐศาสตร  
เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองหลักสูตรใหม พ.ศ.2548   ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสตูรเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 และไดเปดการเรียนการสอนในภาคตน ปการศึกษา 
2548   งานพัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให
ความเหน็ชอบหลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหปรับปรุงแกไขชือ่หลักสูตรและชื่อ
ปริญญา  เนือ่งจากไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยมีรายละเอยีด  ดังนี ้

1. แกไขชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 
    จาก Master of Art (Political Science) : M.A.(Pol.Sc. in Political Science)   

                         เปน Master of  Political Science (Government)  : M.Pol.Sc.(Government)   
2. ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรจากรหัส 21 เปน 23 เนื่องจากไดรับอนุมัติใหแยกออกจาก  
    คณะนิติศาสตร 
3. คงใหมีผลการเปดหลักสูตรตั้งแตไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัในครั้งแรก เมื่อวันที่   
    21 พฤษภาคม 2548  
4. ขออนุมัติใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงาน 
    คณะกรรมการการอุดมศกึษาเปนเกณฑ เนื่องจากขอบงัคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    พ.ศ. 2541 ของมหาวิทยาลัยยังไมปรับใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
   ของสํานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
   

 
 

/จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ… 
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จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายวชิาการนําหลักสูตรไปแกไขตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแนะนาํ และใหนําเสนอรายละเอียดการแกไข 
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   

 

1.2.7 การแกไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  
 หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที่ประชุม คณะรัฐศาสตร   

เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และสาขาวิชาการ
บริหารองคการ  หลักสูตรใหม พ.ศ.2548   ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 
และไดเปดการเรียนการสอนในภาคตน ปการศึกษา 2548   งานพัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดแจงใหปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายละเอยีด  ดังนี ้

1. ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรจากรหัส 21 เปน 23 เนื่องจากไดรับอนุมัติใหแยกออกจาก  
    คณะนิติศาสตร 
2. แกไข พ.ศ.จาก หลักสูตรใหม พ.ศ.2548  เปน หลักสตูรใหม พ.ศ.2550  โดยใหมผีลการเปด  
    หลักสูตรตั้งแตไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม   2548  
3. รวมเลมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินและสาขาวิชา 
    การบริหารองคการ เปนเลมเดียวโดยใชช่ือหลักสูตรและชื่อปริญญาเปน หลักสูตรรัฐ 
    ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ภายในสาขาวิชาจัดการเรียนการ 
    สอนเปน 2 วิชาเอก ไดแก วิชาเอกการปกครองทองถ่ิน และวิชาเอกการบริหารองคการ  และ 
    จัดอาจารยประจําหลักสตูรเปนชุดเดยีวกัน 
4. ขออนุมัติใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2548 ของสํานักงาน 
    คณะกรรมการการอุดมศกึษา เปนเกณฑเนื่องจากขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    พ. ศ. 2541 ของมหาวิทยาลัยยังไมปรับใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548  
    ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
    (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 

/มติที่ประชุม...  



 

 

10 
 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายวชิาการนําหลักสูตรไปแกไขตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแนะนาํ และใหนําเสนอรายละเอียดการแกไข 
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

 
1.2.8 การแกไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     

หลักสูตรใหม   พ.ศ.2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที่ประชุม คณะรัฐศาสตร   

เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสตูรใหม พ.ศ.2548   ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได
อนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 และไดเปดการเรียนการสอนในภาคตน ปการศึกษา 2548   งาน
พัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเหน็ชอบ
หลักสูตร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดแจงใหปรับปรุงหลักสูตร โดยมีรายละเอียด  ดงันี้ 

1. ขอเปลี่ยนรหัสรายวิชาในหลักสูตรจากรหัส 21 เปน 23 เนื่องจากไดรับอนุมัติใหแยกออกจาก   
     คณะนิติศาสตร 

            2.  แกไข พ.ศ.จาก หลักสูตรใหม พ.ศ.2548  เปน หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 โดยใหมีผลการเปด   
                 หลักสูตรตั้งแตไดรับการอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัยในครั้งแรก เมื่อวนัที่ 21 พฤษภาคม  2548  

3. แกไขชื่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตเปนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎี 
    บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   

            4. ขออนุมัติใหใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาพ.ศ.2548ของสํานักงาน 
                คณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนเกณฑเนื่องจากขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                พ.ศ. 2541 ของมหาวิทยาลัยยังไมปรับใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
               ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายวชิาการนําหลักสูตรไปแกไขตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแนะนาํ และใหนําเสนอรายละเอียดการแกไข 
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   

 
1.2.9 การแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุนหลักสูตรใหม พ.ศ.2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที่ประชุม คณะศิลป 

ศาสตรเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
 

/หลักสูตรใหม… 
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หลักสูตรใหม พ.ศ.2549  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตหิลักสูตร   เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2549 และไดเปดการ
เรียนการสอนในภาคตน ปการศึกษา 2549   งานพัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพจิารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงให
ปรับปรุงแกไขหลักสูตร   เนื่องจากจํานวนและคุณวฒุิอาจารยประจําหลักสูตรไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดใหมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวฒุิตรง
หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน ในจํานวนนั้นตองมีคณุวุฒไิมต่ํากวาปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย 2 คน ซ่ึง สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตองและทบทวนจาํนวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร    

งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารยประจําสาขาวิชาญี่ปุนแลว มีคณุวุฒิไมต่ํากวา 
ปริญญาโทในสาขา วิชาญ่ีปุนหรือที่เกีย่วของ จํานวนไมนอยกวา 2 คน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรงานพัฒนา
หลักสูตร  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดทราบและเพื่อนํามติสภามหาวิทยาลัยแจงตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายวชิาการนําหลักสูตรไปแกไขตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแนะนาํ และใหนําเสนอรายละเอียดการแกไข 
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   

 

1.2.10 การรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที่ประชุม คณะศิลป 
ประยุกตและการออกแบบ  ไดขออนุมัติเปดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตร   เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2548  และใหมีผล
ยอนหลังการเรียนการสอนไปถึงภาคตน ปการศึกษา 2545  งานพัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดแจงใหปรับปรุงแกไขหลักสูตร   เนื่องจากขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 
ของมหาวิทยาลัยไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยปรับขอบังคับใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
  งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบในเบื้องตนและดําเนินการ แจงใหคณะปรบัหลักสูตรให
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ.2548 เพื่อแจงให สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบการใหความเหน็ชอบหลักสูตรกอน  เนื่องจาก ขอบังคับของมหาวิทยาลัยกําลังอยูในระหวาง
การดําเนินงาน    (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 
/จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ… 
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จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหฝายวชิาการนําหลักสูตรไปแกไขตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแนะนาํ และใหนําเสนอรายละเอียดการแกไข 
เขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ     

 

1.2.11  สัญญาจางลูกจางชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ตามขอ 15 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการจางลูกจางชั่วคราว พ.ศ. 2548
กําหนดใหภายหลังมีคําส่ังจางใหอธิการบดทีําสัญญาจางเปนหนังสือโดยอยางนอยตองมีขอความ  ดงัตอไปนี ้

(1) สถานที่ทําสัญญา 
(2) วันที่ทําสัญญา 
(3) ช่ือคูสัญญา 
(4) ตําแหนงหนาที่ 
(5) เงินเดือนหรือคาจาง 
(6) สวัสดิการ 
(7) วันเริ่มตนทํางาน 
(8) วันสิ้นสุดแหงสัญญา 
(9) สิทธิของมหาวิทยาลัยในการใชอํานาจบรหิารจัดการดวยการโยกยายหนาที่การเงนิ

ของลูกจางตามความเหมาะสมหรือจําเปน 
(10) การใหถือวาระเบียบขอบังคบัหรือคําส่ังอ่ืนใดของมหาวทิยาลัยเปนสวนหนึ่งของ

สัญญาจาง 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุมครั้งที่ 1/2550  เมื่อวันที่  12 มกราคม   

พ.ศ. 2550 เหน็ชอบสัญญาจางลูกจางชั่วคราวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและแกไขเพิ่มเติมดงันี ้
1. ในสวนของผูค้ําประกันบรรทัดสุดทายลายมือชื่อใหเติมคําวา “ผูค้าํประกัน”  
    ไปดวย 
2. สัญญาขอท่ี 8 ในกรณีท่ีเจ็บ......ตอทางราชการอยางรายแรง ขอใหตดัคําวา 
   รายแรงและนําไปบรรจุไวในขอท่ี 6 แทน 

 
 

/1.2.12รายงานคําวนิิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข… 
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   1.2.12  รายงานคําวินิจฉยัคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
  ดวยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับหนังสือรอง
ทุกข     ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2547  จํานวน  2   ฉบับ   คือ 
  1. เร่ืองรองทุกขกรณี  ผูบังคับชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  2. เร่ืองรองทุกขกรณี  การดําเนินการพจิารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน โดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 หมวด 8 มาตรา 
63  “ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผูใดเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรมหรือมีความคับของใจ
เนื่องจากการกระทําหรือคําส่ังของผูบังคับบัญชา  ยกเวนกรณีการสั่งลงโทษหรือการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินยั  ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอสภาสถาบันอุดมศึกษา  ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงถึงการกระทํา
หรือไดรับคําสั่ง  และตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการอุทธรณและรองทุกข พ.ศ. 2548 
กําหนดใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  โดยมีอํานาจหนาที่พจิารณารองทุกขของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และเมื่อคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขพิจารณาประการใดใหรายงานสภามหาวิทยาลัย 
  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  โดยศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล รักษาการใน
ตําแหนงประธานกรรมการอทุธรณและรองทุกข ไดพิจารณาวินจิฉัยคํารองทุกขของผูรองทุกข กรณีผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมชอบดวยกฎหมาย  ในการประชุม  คร้ังที่ 1/2549  เมื่อวนัที่ 15 กุมภาพันธ 
2549  และตอมาสภามหาวทิยาลัยไดแตงตั้งศาสตราจารยอมร   จนัทรสมบูรณ   เปนประธานคณะกรรมการ
อุทธรณและรองทุกข  ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2549  (ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2549) 
ไดพิจารณาวนิจิฉัยคํารองทุกขของผูรองทุกขกรณีการดําเนินการพจิารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือนโดยไมชอบดวย
กฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 4/2549  เมือ่วันที่ 15  กนัยายน 2549  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 

 

จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2.13 รายงานความกาวหนาของคณะศิลปศาสตร 
  ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร  แจงทีป่ระชุม ทราบการรายงาน
ความกาวหนาของคณะศิลปศาสตรป พ.ศ.2548-2549 ซ่ึงคณะศิลปศาสตรมุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถ
ทางวิชาการ และมีคุณธรรม ผานกิจกรรมจดัการเรียนการสอนในสาขาวชิาศึกษาทั่วไปทางดานมนุษยศาสตรและ 
 
 
 
 

/สังคมศาสตร… 
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สังคมศาสตร ตลอดจนผลิตกําลังคนสาขาศิลปศาสตรโดยเฉพาะสาขาวชิาที่ขาดแคลน คือสาขาภาษาอังกฤษและ
การสื่อสาร และสาขาการทองเที่ยว เพือ่สนับสนุนการพัฒนาประเทศโดยปการศกึษา 2549 มีการเปดสอน
หลักสูตรระดบัปริญญาตรี จํานวน 17 สาขาวิชา ระดบัปริญญาโท จํานวน 3 สาขาวิชา (โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและขอใหคณบดีคณะศิลปศาสตรปรึกษาหารือกับหนวยงานตางๆ 
เชน ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในการปรับเปลี่ยนมุมมองทิศทางของ
หลักสูตรตางๆ ของคณะศิลปศาสตรเพือ่ใหสามารถนาํไปสูการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกับของการพฒันาประเทศ 

    
  1.2.14  การมอบอาคาร เพื่อใชเปนอาคารสํานักงานพัฒนบูรณาการบริหารศาสตร 
ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน  คณบดีคณะบริหารศาสตร แจงที่ประชมุ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพนัธ   

2550 บริษัท SCI แพลนเซอรวิท เซส ไดมอบอาคาร 2 ช้ัน รูปทรงหกเหลี่ยม สรางดวยงบประมาณของบริษัทใน
เครือของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด บนพื้นที่ของมหาชีวาลัยอีสาน ของ  ครูบาสุทธินันท  ปรัชญพฤกษ    
ตําบลสตึก อําเภอสตึก จังหวดับุรีรัมยโดยม ีศาสตราจารยอภิชัย พันธเสน คณบดีคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปนผูรับมอบ เพื่อใชเปนสํานักงานพัฒนบูรณาการบริหารศาสตร และที่ทําการศูนยไอซีที ชุมชน
บุรีรัมย ซ่ึงนักศึกษาปริญญาโทและเอกของโครงการหลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตร  และนักศกึษาทุกคณะของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถใชเปนสถานที่ สําหรับการศึกษาคนควาและการทําวิจัยในพื้นที่  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบการรับมอบอาคาร เพื่อใชเปนอาคาร
สํานักงานพัฒนบูรณการบรหิารศาสตร และที่ทําการศูนยไอซีทีชุมชนบุรีรัมย  จากบริษัท SCI แพลนเซอรวิท เซส 
บริษัทในเครือของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติท่ีประชุม รับทราบและอาคารดงักลาวควรใหบริการใหแกนักศึกษาทุกชวงชัน้ สวน 
คาใชจายใดๆ อันเกิดขึ้นในอาคารหลังดงักลาวทางมหาวทิยาลัยจะไมรับผิดชอบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี 6/2549 
      การประชุมสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังที่ 6/2549  วันจนัทรที่  18  ธันวาคม  2549    

ณ   หองประชมุอุบล  2  สํานักงานอธิการบดี    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
/มติที่ประชุม... 
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 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2549  
วันจันทรท่ี 18 ธันวาคม 2549    โดยไมมีขอแกไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1   รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  แจง
ที่ประชุมทราบความกาวหนาการดําเนนิงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ในเรื่องการจัดตั้ง
หนวยงานแพทยศาสตรศึกษา การจดัทํารางบันทึกความรวมมือ การประกาศรับนกัศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร 
โดยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดดําเนนิงานเตรียมความพรอมมาระยะเวลาหนึ่ง ในเรื่องการจดัตั้ง
หนวยงานแพทยศาสตรศึกษา การจดัทําบันทึกความรวมมือระหวางวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขกับ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห และการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุนที่  2   (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
  

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขนาํเสนอ 
เอกสารสําเนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขท่ี
ผานขั้นตอนของการปฏบิัตงิานรวมกันกับกลุมแพทยศึกษาและใหรายงาน
ความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขใน
การประชุมคร้ังตอไป 

 

3.2 รายงานความกาวหนาการจัดงานวันเกษตรแหงชาติ  ประจําป 2550 
  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล  คณบดีคณะเกษตรศาสตร แจงที่ประชุม การรายงาน
ความกาวหนาการจัดงานวันเกษตรแหงชาต ิ   ประจําป   2550   ในระหวางวันที่  2 - 11    มีนาคม     2550  ซ่ึงมี
การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการเศรษฐกจิพอเพียง นิทรรศการภูมิปญญาทองถ่ิน (หมูบาน “ดงมัน
ปา”)  นิทรรศการภาครัฐ นทิรรศการภาคเอกชน  กิจกรรมการประกวด การฝกอบรม การจําหนายสินคา OTOP 
การประชุมนานาชาติและสัมมนาอุดมศึกษาเกษตรศาสตร ซ่ึงมีประชาชนเขารวมชมงานจํานวน 333,406 คน มี
คาใชจายเฉลี่ยตอคนคิดเปน 441 บาท มีเงินหมุนเวยีนภายในจังหวัดจํานวน 104 ลานบาท  (โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 
  
 
 
 

/จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ... 
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  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหคณะเกษตรศาสตรพิจารณาการจัดงานวันเกษตรในอนาคต 
อีกท้ังใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงพื้นที่สําหรบัปลูกพืชไมดอกไมประดับเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวและสงเสริมการจัดทําผลิตภัณฑของพชืพรรณตางๆ
รวมท้ังใหคณะตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงานภาคเอกชนไดมีสวน
รวมในการจัดงานดังกลาวในปตอๆ ไป 

 

3.3 การเตรียมการเพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
นายสุภชัย  หาทองคํา   รองอธิการบดีฝายบริหาร   แจงที่ประชุมทราบการเตรียมการเพื่อรองรับ

การเปนมหาวทิยาลัยในกํากบัของรัฐ  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังที่  6/2549 เมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม พ.ศ.2549 ใหดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการ จํานวน 2 ชุด เพื่อยกรางขอบงัคับตางๆ คือ คณะกรรมการ
รางขอบังคับดานบรหิารงานบุคคล และคณะกรรมการรางขอบังคับดานการเงินและพัสดุ นั้น โครงการจัดตั้งกอง
การเจาหนาที่ ไดดําเนนิการขอความอนุเคราะหผูแทนคณะ/สํานกัเพื่อรวมเปนกรรมการ ซ่ึงขณะนีค้ณะ/สํานกั อยู
ในระหวางการพิจารณาสงผูแทน เมื่อไดรับรายชื่อผูแทนแลวจะไดดําเนินการออกคําส่ังแตงตั้งกรรมการตอไป  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยรวมประชุมกับคณะกรรมการ 
ผูทรงคุณวฒุ ิ ซ่ึงประกอบดวย  
1. ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน ดูแลดานโครงสรางการบริหาร  
2. ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ     ดูแลดานกฎระเบียบ    
3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  
    ดูแลดานงานวิชาการ  
โดยใหคณะกรรมการแตละชดุไดดําเนินการออกระเบียบภายใตกรอบและ
แนวความคดิท่ีตรงกัน  เพื่อใหนายกสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีสามารถลง
นามในระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับไดทันที  ท้ังนี้ขอใหมหาวทิยาลัยเผยแพรความรู
การปรับเปล่ียนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐใหกับบคุลากรในประเด็น
ตอไปนี ้
 
 
 

/ทําไมมหาวิทยาลัยตองเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ… 
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  - ทําไมมหาวิทยาลัยตองเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  - เม่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลวบุคลากรไดประโยชนอยางไร   
  - จะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐไดอยางไร  
   และควรใหมีการชี้แจงตอกลุมผูนําของนักศึกษา เพื่อลดปญหาความเขาใจผิด 

ของนักศึกษา 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  4.1.1 การขออนุมัตจัิดสรรพื้นท่ีสําหรับโครงการชุมชนทดลองเศรษฐกิจพอเพียง 
  ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน  คณบดีคณะบรหิารศาสตร การขอใชพื้นที่เพื่อจัดตั้งพืน้ที่
ปฏิบัติการสําหรับการศึกษาและวจิัยหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงเปนการดําเนินที่ถือเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ (เศรษฐกจิพอเพยีง)  โดยคณะบริหารศาสตรไดกําหนดแผนการเปดหลักสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐกิจพอเพยีง) ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการเรียนการสอนในปการศกึษา 2550 เปนตนไป  และ
หลักสูตรดังกลาวไดเนนการ ศึกษาความเกี่ยวกับการดําเนินชีวติของชุมชนที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของการประยกุตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซ่ึงตองเกี่ยวของกับกจิกรรมในชีวิตประจําวันของคนทุกเรื่องราว  ดังนั้น รายวิชา
ของหลักสูตร เนื้อหา วิธีการเรียนการสอน เชน วิชาการศกึษาชุมชน การวิจัยชุมชน ทักษะการศึกษาในชุมชน การ
ใชระบบแลกเปลี่ยนชุมชน เปนตน จําเปนตองมีพื้นที่ชุมชนทดลอง เพือ่ใหนกัศึกษาไดเขาทดลองปฏิบัติจริง ได
เขารวมสังเกตและเปนสวนหนึ่งของรูปแบบการดําเนินกิจกรรม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คณะ
บริหารศาสตรจึงจําเปนตองขอใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมีผูอยูอาศัยและมกีิจกรรมดําเนินชีวติจริง  ซ่ึง
พรอมที่จะเปนครูและเปนเครื่องมือในการทดลองของนักศึกษา อาจารยและนกัวจิยั เพื่อใหไดความรูและรูปแบบ
ของชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีงที่เหมาะสมกบับริบทของพื้นที่และสังคมไทยไดมากทีสุ่ด  (โดยมีรายละเอียดตาม 
เอกสารประกอบการประชมุ) 
  

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม พิจารณาแลวมีมติใหคณะบริหารศาสตรใชพื้นทีป่ฏิบตักิารสําหรับการศึกษา 
และวิจัยในพื้นท่ี 42 ไร และขอใหทําขอตกลงหรือสัญญากับบุคคลท่ีใชพื้นที่โดย
มีรายละเอียด ดังนี ้

    1.  ใหกําหนดการใชพื้นที่ใหอยูนอกบริเวณท่ีพักอาศัยและสถานเลี้ยงเด็กออน 
    2.  ใหมีการจัดการดานสิง่แวดลอม 
    3.  กําหนดปรมิาณผูเขามาใชพื้นที ่
    4.  การกําหนดกระบวนการการเรียนการสอนหรือวิธีการสอน 
    5.  การกําหนดระยะเวลาการใชพื้นที่และการยกเลิกสัญญาขอตกลง 
    6.  การใชเคร่ืองมือและอุปกรณการศึกษา   /อยางไรก็ตาม...   
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อยางไรกต็าม  ขอใหคณะบริหารศาสตรเสนอขอมูลการรวมมือกับ 
คณะเกษตรศาสตร คณะเภสชัศาสตร คณะวิทยาศาสตร  และใหประชาสัมพันธ
แกบุคลากรและนักศึกษาทราบในการใชพื้นที่ ดังกลาวและใหนําเสนอสภาใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

 

 4.1.2 กําหนดการตดิตามประเมินผลการปฏบิัตริาชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ 
  ตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังที่ 1/2550  เมื่อวันที่  4  มกราคม 2550 มีมติ 
เสนอแนะใหสภาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกแหงจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจํา
สถาบันอุดมศึกษา  โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบในการจัดวางระบบและดําเนินการปองกันความเสี่ยง เพื่อให
สภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการบริหารนโยบาย กํากบัดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจให
เหมาะสมกับสภาพการณของแตละสถาบันอุดมศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดสงเอกสาร
แนวทางการตรวจสอบการดาํเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานตอไป  โดยสภา
สถาบันอุดมศึกษาควรจดัใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการประกอบดวย 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒภิายนอก จํานวน 3-5 คน และใหสํานักงานตรวจสอบภายในทํา
หนาที่เลขานุการและปฏิบัติงานดานธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบประจําสถาบันอุดมศึกษา (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม รับทราบและมีมติแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
    1. ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ 
    2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน วุฒิเมธี 
    3. รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนกุล 
    4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ 
    5. กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ท่ีมีความเชี่ยวชาญดานการบัญช ี

 

4.1.3 การแกไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2548 

  จากการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2550  เมือ่วันที่  23  มกราคม  2550  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัมีมติใหเสนอเรื่องการแกไขระเบียบมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีวาดวย
คาธรรมเนียมการศึกษา  สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 หนาที่  2  ดังนี ้  
 
 

/4.3.1 ภาคปฏิบัติการ… 
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4.3.1 ภาคปฏิบัติการโครงการพิเศษ ฝกงาน ฝกภาคสนาม ภาคการศึกษาปกติหนวยกิตละ   
         400  บาท 

  4.3.2 ทุกประเภทวิชา   ภาคการศึกษาฤดูรอน  หนวยกิตละ 900  บาท   
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม มีมติใหรองอธิการบดีฝายวิชาการทบทวนคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ใหม  โดยใหคํานวณคาใชจายพืน้ฐานของการ
ดําเนินการสอนภาคฤดูรอนที่เปนจริง  โดยอาจจะมีคาใชจายท่ีสูงกวาจากภาค
ปกติเล็กนอยเพื่อจะไดใหนกัศึกษาที่ตกคางจากภาคปกติสามารถลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูรอนได 

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
  4.2.1 การพิจารณาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม  ตามคําส่ังสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ที่ 3/2548  เรื่อง การแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เพื่อทําหนาทีใ่หคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัย สนับสนุนการ
ดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย สงเสริมการพัฒนาและจัดหาผลประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยซ่ึงไดครบวาระใน
วันที่  6  กุมภาพันธ  2550 ที่ผานมา เพื่อใหการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัยตามที่กลาวขางตนเปนไปอยางตอเนือ่ง 
ฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั ไดดําเนินการประสานใหคณะ/สํานกั เสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2537 ซ่ึงไดเสนอผาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั    คร้ังที่ 1/2550  วนัที่  23  มกราคม  2550และเปนไปตามขั้นตอน
ของการดําเนนิการ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม มีมติแตงตัง้คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จํานวน 12 คน และให
รองอธิการบดเีปนเลขานุการ   ดังนี ้

    1.  นายนิกร  วีสเพ็ญ    เปนประธานกรรมการ 
    2.  รอยโทเภสัชกรทวีสิทธ์ิ  วีระวัธนชัย  เปนกรรมการ 
    3.  นายไพบูลย  จงสุวัฒน   เปนกรรมการ 
    4.  นางพัชนี  ธนาพรสิน    เปนกรรมการ 
    5.  นายบําเพญ็  ณ  อุบล    เปนกรรมการ 

/6.  นายปญญา  ศิลธรรมพานิช … 
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    6.  นายปญญา  ศิลธรรมพานิช   เปนกรรมการ 
    7.  นายปริญญา  พิณทอง    เปนกรรมการ 
    8.  นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท   เปนกรรมการ 
    9.  เภสัชกรหญิงสุพิศศรี  รัตนสิน   เปนกรรมการ 
    10. นายสุวิชช  คุณผล    เปนกรรมการ 
    11. พันโทนายแพทยวิษณุ  ประเสริฐสม  เปนกรรมการ 
    12. นายอดุลย  นิลเปรม    เปนกรรมการ 
    13. รองอธิการบด ี    เปนเลขานุการ 
 

  4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
  4.3.1 ขออนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการปกครองทองถิ่น    

หลักสูตรใหม   พ.ศ.2550 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม คณะรัฐศาสตร  เสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ินหลักสูตรใหม พ.ศ.2549   ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดเหน็ชอบในหลักการเพือ่
พัฒนาบุคลากรกรมการปกครองทองถ่ิน  และมหาวิทยาลัยไดทําบนัทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548    และไดเปดการเรียนการสอนในภาคตน 
ปการศึกษา 2549 
       บัดนี้ คณะไดจัดทําหลักสูตรฉบับสมบูรณโดยใชช่ือรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปน
หลัก  และไดปรับรหัสรายวชิาเปนสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบรอยแลวงานพัฒนาหลักสูตร  (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  รองอธิการบดฝีายวชิาการขอถอนเรื่อง 
 

4.3.2 การแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร  เสนอขอ
อนุมัติเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง หลักสูตรใหม พ.ศ.2549  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัย
ไดอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพนัธ 2549 และไดเปดการเรียนการสอนในภาคตน ปการศึกษา 2549   งาน 
 

 
/พัฒนาหลักสูตร… 
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พัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหปรับปรุงแกไขหลักสูตร เนื่องจากจํานวน
และคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดใหมีอาจารยประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิาที่เปดสอนไม
นอยกวา 5 คน ในจํานวนนั้นตองมีคุณวฒุิไมต่ํากวาปรญิญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํา
กวาผูชวยศาสตราจารยอยางนอย 2 คน ซ่ึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบ
ความถูกตองและทบทวนจํานวนและคุณวฒุิอาจารยประจําหลักสูตร 
  งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒแิละสาขาวิชาอาจารยประจําหลักสูตรแลว มีขอคิดเห็นตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ไดแก ผลงานวิจยัที่ใชขอรับปริญญาจะไมนํามานับเปนผลงานระหวางเปนอาจารย
ประจําหลักสตูร   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม อนุมัต ิ
 

4.3.3 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง  
หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 

  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร  เสนอ
ขออนุมัติเปดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยางหลักสูตรใหม พ.ศ.2550  ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการบรรจุในแผนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2550  ในการประชุมครั้ง
ที่ 4/2549  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหสามารถนําความรูไปประยุกตในการพัฒนาปรับปรุงวิจัยยางธรรมชาติและ
ผลิตภัณฑยางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตยางไทยในภูมภิาค รวมทั้งความตองการทั้งภาครัฐและเอกชน  
  งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตรแลวมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และไดนําเสนอคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที ่9 กุมภาพันธ 2550  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม อนุมัต ิ
 

 
 
 

/4.3.4 ขออนุมัติหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต… 
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4.3.4 ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร  หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  คณะศิลปศาสตร  เสนอขอ

อนุมัติเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรหลักสูตรใหม พ.ศ.2550  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได
อนุมัติในหลักการบรรจุในแผนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2550    
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร  มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูดาน
นิเทศศาสตร ใหสามารถทําหนาที่ใหขอมูลขาวสาร  ใหการเรียนรูกับคนในสังคม ทําหนาที่ระแวดระวังและเตือน
ภัยอันตรายใหสังคม  บัณฑิตจากหลักสูตรจะเปนผูมีความรูและความรับผิดชอบตอสังคม คิดวิเคราะหแกไข
ปญหาและบูรณาการความรูได รวมทั้งสนองตอบแนวทางการปฏิรูปส่ือสิทธิการสื่อสาร เพื่อนําไปสูการพัฒนา
กระบวนการสือ่สารในสังคม  
  งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตรแลวมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และไดนําเสนอคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที ่9 กุมภาพันธ 2550  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  รองอธิการบดฝีายวชิาการขอถอนเรื่อง 
 

4.3.5 ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักสูตรใหม พ.ศ.2550 

   ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  คณะบริหารศาสตร  เสนอ
ที่ประชุมขออนุมัติเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพยีงหลักสูตรใหม พ.ศ.2550 ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการบรรจุในแผนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2550   หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถและทักษะใน
การประกอบอาชีพตามปกติ และสามารถประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียงในการปฏิบัติงานตามทักษะวิชาชีพ
ที่นักศึกษาเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพ เนนใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาสามารถสรางงานใหตนเองและผูอ่ืน 
พรอมที่จะปฏบิัติงานในสถานประกอบการ หนวยงานของรัฐและเอกชน สามารถดําเนินชีวติบนพื้นฐานการ
พึ่งตนเอง การเอื้ออาทร เนนกระบวนการคิด วิเคราะห การศึกษาดวยตนเองและการสรางองคความรูใหมงาน
พัฒนาหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตรแลวมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548 ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และไดนําเสนอคณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพนัธ 2550  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
   

/จึงนําเรียนที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติท้ังนี้ขอใหคณะบริหารศาสตรดําเนนิการรับนักศกึษาใหมโดยวธีิการรับ
ตรงตามเกณฑท่ีคณะไดกําหนดและมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
1.ใหเปล่ียนชื่อหลักสูตรเปนหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต(เศรษฐกิจพอเพียง) 
2. ใหฝายวชิาการทบทวนในรายละเอียดของหลักสูตรใหม  โดยใหเปนไปตาม 
    ขอเสนอแนะของที่ประชมุคณะกรรมการวิชาการ  

 

4.3.6 ขออนุมัติหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง) 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ขออนุมัติเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
(หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสตูรใหม พ.ศ.2550  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติในหลักการบรรจุในแผนการพัฒนา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ป 2550   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรตอเนื่อง)  มุงเนนพัฒนา
บุคลากรดานสาธารณสุขระดับทองถ่ิน เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน และการขยายโอกาสทาง
การศึกษา  หลักสูตรมุงผลิตบัณฑิตใหมคีวามสามารถในการวิเคราะหขอมูล การจดัระบบการบรหิารจัดการ การ
บริการดานสาธารณสุข เปนผูนําทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองทางวิชาการอยางตอเนือ่ง และสามารถดําเนินการ
วิจัยเพื่อสํารวจหรือแกไขปญหาสาธารณสุขไดงานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตรแลวมีมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และไดนําเสนอ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติและที่ประชุมขอใหงานพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยดําเนนิการ 
เสนอขออนุมัติหลักสูตร  ดงันี ้
1. หลักสูตรท่ีผานการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแลว ใหดําเนินการ 

ตามขั้นตอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด หากมีการ 
แกไขหรือปรับปรุงตามคาํแนะนําของสาํนักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาใหรายงานขอปรับปรุงเทานัน้  พรอมท้ังรายงานความกาวหนา 
การพิจารณาหลักสูตรท่ีเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 
 

/2. หามมิใหมหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา... 



 

 

24 
 

2. หามมิใหมหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษากอนท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยจะ 
   พิจารณาอนมัุติหลักสูตรนัน้ๆ อีกท้ังตองเสนอหลักสูตรภายในเดือนมถิุนายน 
   ของทุกปกอนจะเปดรับนกัศึกษาในปถดัไป และใหแจงในรายละเอียดใน 
   ปฏิทินการศกึษา 
3. ใหคณะกรรมการวิชาการพัฒนาแบบฟอรมการเสนอหลักสูตร ประกอบดวย 

1.1 จํานวนนักศึกษา/อาจารยสอน 
1.2 แผนการสอนอาจารย 
1.3 การกําหนดจํานวนของหนวยกิตท่ีเหมาะสม 
1.4 การกําหนดผลงานทางวิชาการของผูสอน 
1.5 การกําหนดคณุวุฒิอาจารยประจําวิชาใหตรงกับสาขาวชิา 

โดยใหระบุลายมือชื่อผูรับผดิชอบแตละขั้นตอนและหากการตรวจสอบ 
แตละขั้นตอนไมครบสมบูรณไมควรจะนาํเสนอหลักสูตรใหท่ีประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณา   

 

4.3.7 ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม วิทยาลัย

แพทยศาสตรและการสาธารณสุข   ขออนุมัติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550   
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550 ไดผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2546 และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเหน็ชอบหลักสูตรเมื่อวนัที่ 
2 ก.ค. 2547  และแพทยสภารับรองวิชาชีพอยางมีเงื่อนไข  
  1. ปรับปรุงหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จากเดิม 257 หนวยกิต  เปน 257-272 หนวยกิต 
  2. ปรับปรุงหนวยกิตหมวดศึกษาทั่วไป  จากเดิม 35  หนวยกิต  เปน 38 หนวยกิต เพิ่มรายวิชา       

    ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสตูรฯ 
  3. หมวดวิชาเฉพาะแบงเปน 3 กลุม เพื่อใหสอดคลองกับสถานที่ฝกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย   
      ดังนี ้

      กลุมที่ 1  เปนหลักสูตรบูรณาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      กลุมที่ 2  เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลกัสูตรแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน   
                  เพือ่ใชสําหรับนกัศึกษาแพทยที่เขาฝกปฏิบัติที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี 
      กลุมที่ 3  เปนหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลกัสูตรแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช  
       สําหรับนักศึกษาแพทยที่เขาฝกปฏิบัติที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห 
 

 
/งานพัฒนาหลักสูตร… 
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งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตรแลวมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญา
ตรี  

พ.ศ. 2548 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และไดนําเสนอคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที ่9 กุมภาพันธ 2550  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม อนุมัต ิ
 

4.3.8 ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.2550 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม คณะ

วิศวกรรมศาสตร    ขออนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2550  จํานวน 5 สาขาวิชา 
ซ่ึงสภามหาวทิยาลัยไดอนุมตัิหลักสูตรและ สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรแลว    การปรับปรุงหลักสูตรนี ้เพื่อ  

1. พัฒนาหลักสูตรตามรอบการประเมินหลักสูตร ใหมีความทันสมัยและตรงกับความตองการ 
    ของผูใชบัณฑิต 
2. เพื่อปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานฯ พ.ศ.2548 
3. เพื่อปรับปรุงเนื้อหา รายวชิา ในหมวดวชิาเฉพาะใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานสภาวิชาชพี 
    วิศวกร 

  งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตรแลวมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และไดนําเสนอคณะกรรมการวชิาการของ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม อนุมัต ิ
 

4.3.9 ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550  
จํานวน 3 สาขาวิชา  ไดแก สาขาวิชาเกษตรศาสตร  สาขาวิชาเทคโนโลยกีารอาหาร  และ
สาขาวิชาประมง 

 
 

 
/ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ ...  
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ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุม คณะ
เกษตรศาสตร   เสนอขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ปรับปรงุ พ.ศ.2550  จํานวน 3 สาขาวิชา ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสตูรและ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการใหความเหน็ชอบ
หลักสูตรแลว    โดยการปรบัปรุงหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ  

1. พัฒนาหลักสูตรตามรอบการประเมินหลักสูตร ใหมีความทันสมัยตรงกับความตองการของ 
    ผูใชบัณฑิตและตามคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค 
2. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานฯ  พ.ศ.2548 

  งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบหลักสูตรแลวมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และไดนําเสนอคณะกรรมการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที ่9 กุมภาพันธ 2550  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม อนุมัต ิ
 

  4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
  4.4.1 การขออนุมัติใชเงินสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพือ่เปนคาออกแบบศูนยประชมุ 
                เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   80 พรรษา 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม   แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดเดนิทางไปเขาพบและหารือการจัดทาํ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับคุณรสลิน  เจียมเจริญ  ผูอํานวยการสวนจดัทํางบประมาณ
กระทรวงศกึษาธิการ 7 (ซ่ึงกํากับดแูลการจัดทําและบรหิารงบประมาณของมหาวิทยาลัย) ในวนัพฤหัสบดีที่ 4 
มกราคม 2550 ณ  สํานักงบประมาณ โดยมีขอหารือที่สําคัญ คือการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2551 ในสวนของ
โครงการกอสรางศูนยประชมุเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 80 พรรษา ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมสําหรับการดําเนนิงานในขอหารือดังกลาวขางตน จึงใครขอเสนอประเดน็เพื่อพิจารณา ดังนี ้

 ประเด็นท่ี  1  เห็นควรใหเสนอขอพระราชทานชื่ออาคารศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 80 พรรษาจากสํานักพระราชวัง  
  ประเด็นท่ี 2 เนื่องจากเปนการกอสรางอาคารศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั 80 พรรษา เปนอาคารขนาดใหญ ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมดานแบบรูปอาคารดังกลาว จึง
ใครขอใชเงินสํารองของมหาวิทยาลัย (ในวงเงินโดยประมาณ 4,400,000 บาท) เพื่อทําการออกแบบอาคารดังกลาว 
 

 
/ไวใหแลวเสร็จ… 
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ไวใหแลวเสร็จพรอมที่จะดําเนินการกอสรางเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ทั้งนี้ไดผานความเหน็ชอบที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั คร้ังที่ 1/2550  เมื่อวันที่  23  มกราคม  
2550   (โดยมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติเงินสาํรองมหาวิทยาลัย จํานวน  4,400,000 บาทเพื่อเปนคาออกแบบ
อาคารศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา 

   

4.4.2 การขออนุมัติใชเงินสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพือ่ปรับปรงุพื้นที่บริเวณ               
กอสรางศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดเดินทางไปเขาพบและหารือการจัดทํางบประมาณของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับคณุรสลิน  เจียมเจริญ  ผูอํานวยการสวนจัดทํางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 
7 (ซ่ึงกํากับดแูลการจัดทําและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย) ในวันพฤหัสบดีที่  4  มกราคม 2550  ณ  
สํานักงบประมาณ  โดยมีขอหารือที่สําคัญนอกจากการจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2551 ในสวนของโครงการกอสราง
ศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา คือ การเตรียมความพรอมดานสถานที่ใน
การดําเนินการกอสรางอาคารศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา ดังนั้น จึงใคร
ขอใชเงินสํารองของมหาวิทยาลัย เพื่อทําการปรับปรุงพื้นที่บริเวณกอสราง (ดานหนามหาวิทยาลัย) โดยการถมดิน
บริเวณดังกลาว ซ่ึงมีแนวทางการดําเนินงานเสนอเพื่อพจิารณา 3 แนวทาง ดังนี ้
  1. ถมดินพรอมบดอัด สูงประมาณ 1.2 เมตร พื้นที่เพื่อการกอสรางอาคารและ  บริเวณ   โดยรอบ 

    ทั้งหมด (พืน้ที่ประมาณ 51,000 ตารางเมตร) คิดเปนดนิถมประมาณ 67,320 ลูกบาศกเมตร  
    ราคาประมาณ 60     บาท/ลูกบาศกเมตร คิดเปนเงิน  4,039,200 บาท 

  2.  ถมดินพรอมบดอัด สูงประมาณ 1.2 เมตร พื้นที่เพื่อการกอสรางอาคารและ    บริเวณโดยรอบ 
     อาคารในรัศมีประมาณ 40 เมตร คิดเปนดินถมประมาณ 33,330 ลูกบาศกเมตร ราคาประมาณ  
     60 บาท/ลูกบาศกเมตร คิด    เปน เงิน 2,000,000 บาท 

   3. ถมดินพรอมบดอัด สูงประมาณ 1.2 เมตร พื้นที่เพื่อการกอสรางอาคารและ บริเวณโดยรอบ 
         อาคารในรัศมี ประมาณ 20 เมตร คิดเปนดินถมประมาณ  18,480 ลูกบาศกเมตร ราคา 

    ประมาณ 60 บาท/ลูกบาศกเมตร   คิดเปนเงิน  1,100,000 บาท 
  ทั้งนี้ในเบื้องตนที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2550  วนัที่ 23  มกราคม  
2550  ไดเหน็ชอบในแนวทางที่ 2  (โดยมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

   
/จึงนําเรียนที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา… 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม อนุมัติเงินสาํรองมหาวิทยาลัย จํานวน  2,000,000 บาทเพื่อเตรียมความพรอม 
ดานสถานที่ในการดําเนินการกอสรางศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 80 พรรษา 

 

  4.4.3 การขออนุมัติใชเงินสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในการดําเนินการปรับปรงุศูนย 
   การเรียนรูเทคโนโลยี   มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  จังหวดัมุกดาหาร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบวา ตามที่ไดเดินทางไปเขาพบและหารือการจัดทํางบประมาณของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมกับคณุรสลิน  เจียมเจริญ  ผูอํานวยการสวนจัดทํางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ 
7 (ซ่ึงกํากับดแูลการจัดทําและบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย) ในวนัพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2550 ณ สํานัก
งบประมาณ โดยมีขอหารือที่สําคัญอีกประการคือการดําเนินงานของศูนยการเรยีนรูเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวดัมุกดาหาร โดยทั้งนี้ จังหวัดมกุดาหารไดมอบอาคารโรงเรียนมุกดาลัยเพื่อจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แตเนื่องจากอาคารที่ไดรับจัดสรรจากโรงเรียนมุกดาลัย นัน้ มีสภาพที่ทรุด
โทรม ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของศูนยการเรียนรูฯ เปนไปดวยความเรยีบรอย จึงใครขออนุมัติเงิน
สํารองของมหาวิทยาลัย เพื่อทําการปรับปรุงอาคารดังกลาว ทั้งนี้ ฝายประสานงาน กองแผนงาน และผูแทนจาก
คณะที่จะดําเนนิการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนยการเรียนรูฯ (ซ่ึงในเบื้องตน ประกอบดวย คณะวิทยาศาสตร และ
คณะบริหารศาสตร) รวมทั้ง ผูแทนจากโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ไดเดนิทางไปจังหวดั
มุกดาหาร ในวันที่ 12 มกราคม 2550 เพื่อทําการสํารวจอาคาร และจัดทําประมาณการคาใชจายในการปรับปรุง
อาคาร เปนเงนิ 1,980,000 บาท และเห็นควรพิจารณาใหกองแผนงานดําเนนิงานและจัดทําโครงการเสนอตอสํานัก
งบประมาณเพือ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปงบประมาณป พ.ศ. 2551    (โดยมรีายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม อนุมัติเงินสาํรองมหาวิทยาลัย จํานวน 1,980,000 บาท ในการดําเนินการ
ปรับปรงุศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี  จังหวัด
มุกดาหาร 

 
 
 
 
 
 
 

/4.4.3 การยืมเงินสาํรองมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี… 
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4.4.3 การยืมเงินสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานเีพื่อใชในการดาํเนินงานของ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบวา  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขขออนุมัติ
งบประมาณในรูปแบบการยืมเงินทุนสํารองเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตรและวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน 8,000,000 บาท เพือ่เปนเงินเดือน
และคาจางบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เปนเงิน 3,000,000 บาท และคาครุภัณฑในการจัดซือ้รถบัสและรถตู 
จํานวนอยางละ 1 คัน เปนเงิน 5,000,000 บาท ในเบื้องตนอธิการบดีไดพิจารณาแนวทางการสนับสนุน
งบประมาณดงักลาวใหกับวทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  โดยพิจารณาใหชะลอการจัดซื้อรถบัสและ
รถตู จํานวนอยางละ 1 คัน เปนเงิน 5,000,000 บาท โดยใหวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ขออนุมัติใชรถบัสหรือรถตูของ
มหาวิทยาลัย และ/หรือ ขอความอนุเคราะหรถบสัโดยสารของสํานักงานบริการวิชาการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพื่อใชในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการดาํเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข จากนัน้จึงพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการยืมเงนิทุนสํารองของ
มหาวิทยาลัย แกวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนเงิน 1,373,600 บาท (เปนจํานวนงบประมาณ
คงเหลือหลังจากหักประมาณการรายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษาที่คาดวาจะไดรับในปงบประมาณ พ.ศ. 2550)  
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม อนุมัติการยืมเงินสํารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหกับวทิยาลัยแพทยศาสตร 
และการสาธารณสุข จํานวน 1,373,600 บาท ท้ังนี้ขอใหหนวยงานระดบัคณะที่
จัดตั้งใหมและไมไดถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ฉบับป พ.ศ. 2542 ใหเสนอรายงานการใชจาย
งบประมาณทัง้รายรับ-รายจายและแผนการใชเงินงบประมาณในระยะยาว  
เพื่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณาขอมูลการใชเงินสํารองของ
มหาวิทยาลัยใหมีความรัดกมุมากยิ่งขึน้ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ   
  5.1  การแตงตั้งอปุนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุม 
แจงที่ประชุมทราบวาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2541 มาตราที่ 12 วรรค 2 ให 
 

/สภามหาวิทยาลัย… 
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สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภามหาวิทยาลยั และใหอุป
นายกสภามหาวิทยาลัยทําหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายกสภามหาวทิยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
หรือไมมีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม มีมติแตงตัง้ ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วฒุิเมธี  
เปนอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
ท้ังนี้ตัง้แตวันท่ี 18 มีนาคม 2550 เปนตนไป 

 

  5.2  การแตงตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบวา  ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพจิารณา
แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. 2549  หมวดที่ 1  การ
แตงตั้งอาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  วรรค 1 กําหนดใหสภาสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวชิาการ ซ่ึงประกอบดวย 

(1) ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการจากสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒ ิ
(2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือ

ผูทรงคุณวุฒิที ่ ก.พ.อ. กําหนด ซ่ึงครอบคลุม คณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ จํานวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 10 คน 

(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม มีมติแตงตัง้ ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  
   เปนประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวชิาการ  

ท้ังนี้ตัง้แตวันท่ี 18 มีนาคม  2550 เปนตนไป 
 

  5.3  การแตงตั้งประธานคณะกรรมการและกรรมการอุทธรณและรองทุกข 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชมุทราบวา  ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ
อุทธรณและรองทุกข พ.ศ. 2548 โดยที่เปนการสมควรใหการบริหารงานบุคคลดานการดําเนินการทางวินยัเปนไป
ดวยความเรยีบรอยและมีประสิทธิภาพ และมติที่ประชมุสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที ่ 19  
มีนาคม  2548 ออกขอบังคับ โดยใหมีคณะกรรมการอุทธรณและรองทกุข ประกอบดวย 

/(1)  ประธาน… 
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(1)  ประธานซึง่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  (2)  กรรมการซึ่งเลือกจากขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษาและพนักงาน มหาวิทยาลัย  
                     ซ่ึงมิไดดํารงตําแหนงผูบริหาร จํานวนสามคน 
  (3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเลือกจากบุคคลภายนอกทีม่ีความรู ความสามารถประสบการณ 

     ทางดานกฎหมาย ดานบรหิารราชการ ดานบริหารงานบุคคลจํานวนสามคน 
(โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติท่ีประชุม มีมติแตงตัง้ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  
เปนประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข   
ท้ังนี้ตัง้แตวันท่ี  18  มีนาคม  2550 เปนตนไป 

 

5.4 สรุปคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่สํานักงบประมาณ ไดจดัใหมีการประชมุสัมมนา เร่ือง
การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 สําหรับสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ และ
หนวยงานอืน่ของรัฐ ณ โรงแรมรามากาเดนท กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2550 ที่ผานมา จากการประชุม
ดังกลาวสํานักงบประมาณไดแจงโครงสรางงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 เปนเงินทั้งสิ้น 
1,635,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน 68,800 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.4 โดย
งบประมาณจํานวนดังกลาวเปนรายจายประจําขึ้นต่ํา เปนเงิน 658,440 ลานบาท รายจายเพื่อการชําระหนี้ เปนเงนิ 
179,754 ลานบาท และรายจายตามนโยบายรัฐบาล เปนเงิน 796,806 ลานบาท โดยมหาวิทยาลัยไดใหคณะ/
หนวยงานจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ในเบื้องตนรวมเปนเงินทั้งส้ิน 
1,459,884,700 บาท เพิ่มขึน้ จากงบประมาณที่ไดรับจดัสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2550 เปนเงนิ 878,413,400 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 151.07 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานในขั้นตอนการจัดทํากรอบวงเงินเบื้องตน รวมกับสํานกั
งบประมาณเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด และสอดคลองกับหลักการบริหารจัดการการใชจายภาครัฐและ
นโยบายงบประมาณ สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2551   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบและมีขอเสนอแนะดังนี ้
1. ใหมีการเปรียบเทียบการเสนองบประมาณเงินรายไดโดยใหแยกเปนงบประมาณ 
   แผนดนิและงบประมาณเงนิรายไดรวมท้ังรายรับรายจาย 

/2. เดือนมิถุนายน 2550... 
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2. เดือนมิถุนายน 2550 ขอใหกองแผนงานจัดทํางบประมาณเปนเลม โดยแยก 
    เปนงบประมาณรายจายและงบประมาณเงินรายไดใหแยกรายรับและรายจาย 
3. ใหหนวยงานอิสระ เชน โรงพิมพมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี สํานักบริหาร 
    ทรัพยสินและสิทธิประโยชนจัดทําบัญชสีรุปรายรับรายจายนําเสนอที่ 
    ประชุม สภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปงบประมาณ 
ท้ังนี้ ท่ีประชุมมอบหมายรองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ จัดทํา
รายละเอียดประมาณการรายรับและรายจายของทุกหนวยงาน โดยใหมีการ
เปรียบเทียบรายการทุกหมวดรายการและจัดทําขอมูล 3 ปยอนหลงั และให
สามารถเปรียบเทียบขอมูลกับงบประมาณแผนดิน 

 

5.5 คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนดโครงสราง 
ตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินการ 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมทราบวา  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 18 กําหนดให คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
กําหนดตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มาตรา 70 ไดบัญญัติวาผูใดเปนขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2507 อยูในวนักอนที่
พระราชบัญญัติดังกลาวใชบงัคับใหผูนั้นเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  บัดนี ้ คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไดกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตามมาตรา 18(ข)(7) ตําแหนงประเภททัว่ไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชีย่วชาญเฉพาะ ตาม
มาตรา 18 (ค) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีการกําหนด
ช่ือสายงานและชื่อตําแหนงในแตละประเภทตําแหนงกําหนดโครงสรางระดับตําแหนง และมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการดําเนินการและคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ไดจัดทําตารางการเขาสูตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา เพื่อเปนแนวทางใน
การใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการใหผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเขาสูตําแหนงขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตาม โครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ คณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากาํหนดไดอยางถูกตอง   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ    /5.6 คูมือจรรยาบรรณอาจารย… 
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5.6 คูมือจรรยาบรรณอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส  จิตตเจริญ  ประธานสภาอาจารย แจงที่ประชุมทราบ สภาอาจารยได

ดําเนินการตามที่สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(สมศ.) ไดกําหนดในเรือ่งจรรยาบรรณไว 
จุดประสงคของคูมือจรรยาบรรณอาจารยเพื่อเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของอาจารยรักษาและสงเสริม
เกียรติคณุชื่อเสียงใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาแกบุคคลทั้งหลาย ในฐานะผูประกอบวิชาชีพอาจารย  (โดยมีรายละเอยีด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

5.7  การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม  

เร่ือง การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเปนสวัสดิการสําหรบัการเตรียมรองรับนักเรียน
ที่เปนกลุมบุตรหลานของบุคลากร  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีศกัยภาพใหบริการวชิาการแกทองถ่ินและ เปนการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอตอท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 
เลิกประชุมเวลา  14.15  น. 
 
 
 
 
................................................                      ………………………………… 
        (นางอรอนงค  งามชัด)          (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
รักษาการหวัหนางานประสานงาน              รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
       ผูจดรายงานการประชุม                         กรรมการและเลขานุการ            
                              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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