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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  2/2551 
วันเสารท่ี    29  มีนาคม  2551     เวลา   09.00  น. 

ณ หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร   ศรีสอาน  ชั้น   5   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผูที่มาประชุม 
    1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย     
    2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
    3. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
    4. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 5. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    6. ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    7. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
    8. นายโสภณ     สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    9.นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  10. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  11. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
  12. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
  13. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
  14. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
  15.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
  16.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร    
 17.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

 18.  รองศาสตราจารยเกรยีงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
 
 

/19.  รองศาสตราจารยสัมมนา... 
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19.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
20.  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูที่มาประชุมไมได 
1. ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา   ซาฮีร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                          ประเภทคณาจารยประจํา  

   2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
 

 ผูเขารวมประชุม 
    1. นายสุภชัย       หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  
    2. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     

เปดการประชมุเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาวเปด
การประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดบั  ดงันี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชมุ แจงที่ประชมุ 
ดังนี ้

1.1.1    กรรมการสภามหาวทิยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน  2  ราย  คือ 
1. ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา ซาฮีร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจํา  
2.  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน กรรมการและเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย  
      

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
   

  1.1.2  การเดินทางไปราชการของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิ   
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชมุ แจงที่ประชมุ 
เร่ืองการเดินทางไปราชการของศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกลุ  นายกสภามหาวิทยาลัย   ศาสตราจารยพิเศษ 
 

/ยุวัฒน  วุฒเิมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลยั… 
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ยุวัฒน  วุฒิเมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  ในวนัศุกรที่  15  กุมภาพนัธ  2551 ที่ผานมา  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยปฏิบัตริาชการดังนี ้
  1. การประชุมรวมกับบุคลากรของคณะรฐัศาสตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรือ่งการบริหาร 

    และการจดัการตางๆ ภายในคณะรัฐศาสตร เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนนิงาน 
    ของบุคลากรในทุกระดับ 
2. การประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลยั 
    โดยมีการปรับแกไขเพื่อใหมีความเหมาะสม ซ่ึงจากการประชุมหารือดังกลาว  ในเบื้องตนไดมีมติ 
    ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใชแผนยทุธศาสตรไปพลางกอน 
3.  การประชุมหารือรวมกับคณะผูบริหารของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค   โดยนายแพทยกว ี     
    ไชยศิริ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค จังหวดัอุบลราชธานี   ซ่ึงเปนการหารือใน 
     เร่ืองความรวมมือตางๆ  ระหวางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     ซ่ึงในเบื้องตนไดรับความรวมมือเปนอยางดี  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.1.3   การเดินทางไปราชการของนายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย   ประธานที่ประชุม    แจงที่ประชมุ  

เร่ืองการเดินทางไปราชการของศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลยั เพื่อใหขอมลูและ
แสดงความคิดเห็นตอการพฒันามหาวิทยาลัย ในโอกาสประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงมีศาสตราจารยวันชยั  วัฒนศัพท ประธานคณะกรรมการและคณะ ในวัน
พุธที่  12  มีนาคม 2551 ที่ผานมา   
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.1.4 การขอมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุวาระการประชุมเพิ่มเติม 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย   ประธานที่ประชุม    แจงที่ประชมุ  

เพื่อพิจารณาเรื่องการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพิ่มเติม   โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทีผ่านมา ที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยมีมติใหคณะ สํานัก กองและหนวยงานตางๆ ใหดําเนินการตามมติที่ประชุม ซ่ึงการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะ สํานกั กองและหนวยงานตางๆ ยังมไิดการรายงานผลการดําเนินงานที่
เปนปจจุบนั เพื่อใหการกําหนดทิศทางหรอืนโยบายของสภามหาวิทยาลัยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเปนการติดตาม
ผลการดําเนินงานของหนวยงานของมหาวทิยาลัย ดังกลาวขางตน  ดังนัน้ จึงขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
   
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเนื่อง... 
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ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองสืบเนื่อง 

       3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ 
       3.2  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพจิารณา   
       3.3  เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเพิ่มระเบียบวาระการประชุมตามที่ศาสตราจารยพิเศษ 
จอมจิน   จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ  โดยในระเบียบวาระที่  3.3  ขอใหคณะ  
สํานัก  กอง  หนวยงาน   รายงานความคืบหนาการดําเนนิงาน เหตุผลความจําเปน ปญหา 
และอุปสรรคที่ไมสามารถดาํเนินงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวเดยีวกัน  
และบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

 

1.1.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิพบปะกับบคุลากรหนวยงานตางๆของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย   ประธานที่ประชุม    แจงที่ประชมุ  
เร่ืองปญหาขอขัดแยงภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงที่ผานมาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิได
พบปะบุคลากรในหนวยงานที่มีปญหาขอขัดแยงภายในและไดรับทราบปญหาตางๆในเบื้องตน ซ่ึงจะไดดําเนนิการ
ประสานและแกไขปญหาตางๆตอไป 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

  1.1.6 การรายงานผลการใชเงินของมหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย   ประธานที่ประชุม    แจงที่ประชมุ  

เร่ืองการรายงานผลการใชเงนิของมหาวิทยาลัย โดยมีการนําไปใชหรือโดยการยืมจากคณะ หนวยงานเพื่อใชในการ
ดําเนินงานภายในหนวยงานหรือจากบุคลากรเพื่อยืมใชในการศึกษาตอ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังไมดําเนินการไมสรุป
รายงานการตดิตามหรือรายงานผลการติดตามใหที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยรับทราบ ซ่ึงเรื่องการเงินและงบประมาณ
เปนเรื่องสําคัญและจําเปนทีม่หาวิทยาลัยตองสรุปและรายงานผลการตดิตามอยางตอเนื่อง  ดังนั้น เพื่อใหการรายงาน
ผลการใชเงินของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได จึงขอใหมหาวทิยาลัยดําเนินจัดทํา
ฐานขอมูลตางๆ พรอมทั้งการตรวจสอบและรายงานผลการใชเงิน ใหเปนปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

/มติ ที่ประชุมรับทราบ... 
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มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการใชเงิน 

ของมหาวิทยาลัยเพื่อใหเปนปจจุบัน   ในเบื้องตนขอใหมหาวิทยาลัยดาํเนินการจางบริษัทท่ี 
ปรึกษาเพื่อเขามาดูแล ตรวจสอบระบบการเงิน  การบัญชี  จัดทําแผนการแกไขปญหาและ 
สรุปภาวะความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยขอใหศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  เปนท่ี 
ปรึกษาในการจัดหาบริษัทดงักลาว และเมื่อการดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงระบบดงักลาว 
แลวเสร็จ ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานสถานะการเงินตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อท่ีจะไดใชเปน 
ขอมูลประกอบการประเมินผลการดําเนนิงานและกําหนดนโยบายการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยตอไป 
 

1.1.7 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  3/2551 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย   ประธานที่ประชุม    แจงที่ประชมุ  

เร่ืองการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  3/2551 เนือ่งจากมีระเบยีบวาระเรงดวน คือระเบียบวาระการประชุม เพื่อ
พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ซ่ึงจะตองสรุปและ
รายงานกรอบวงเงินงบประมาณฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนเสนอสํานักงบประมาณ   
และเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของโครงการจัดตั้งวทิยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง ฝงตะวนัออก  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงในเบื้องตนผูแทนของมหาวิทยาลัยไดประชุมหารอืกับผูแทนของจังหวดั
มุกดาหารในการพิจารณาจดัสรรพื้นที่ใหกบัมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งโครงการวิทยาลยัฯ ดังกลาว  ทั้งนี้ จังหวดัฯได
กําหนดขนาดพื้นที่ที่จะไดจดัสรรใหกับมหาวิทยาลัย ประมาณ  1,600  ไร  ดังนั้น จงึกําหนดการจัดการประชมุสภา
มหาวิทยาลัย  คร้ังที่  3/2551  ในวนัเสารที่  19  เมษายน  2551  ณ จังหวดัมุกดาหาร   
 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยยืนยันตอบรับพื้นท่ีขนาด  1,600  ไร  ท่ี 
จังหวัดมุกดาหารจัดสรรใหมหาวิทยาลัยฯ เพื่อโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง  
ฝงตะวันออก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร 

 

1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 รายงานประจาํปคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําป   2549 
นายธีระศักดิ์      เชียงแสน     รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน     ผูชวยเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย  แจงที่ประชมุเรื่องรายงานประจําปคณะวิศวกรรมศาสตร  ประจําป  2549  คณะวิศวกรรมศาสตร      
เดิมเปนภาควชิาวิศวกรรมศาสตร สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดเปดดําเนินการรับนักศึกษารุนแรกในป
การศึกษา  2531  ในสาขาวศิวกรรมเครื่องกล ตอมาในป พ.ศ. 2533 ไดรับการรับยกฐานะเปนคณะวิศวกรรมศาสตร
พรอมๆ กับวทิยาลัยอุบลราชธานียกฐานะขึ้นเปนมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2533 ซ่ึง
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 25533  ประกอบดวย 3  ภาควิชา คือ ภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล   
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ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ ตอมาไดจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา
และภาควิชาวศิวกรรมเคมี  ตามลําดับ   ในปการศึกษา 2549  คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  5  สาขาวิชา  ไดแก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 4 
สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น  1,311  คน แบงเปนระดับปริญญาตรี 1,128 คน  ระดับปริญญาโท 161  
คน และระดับปริญญาเอก 22 คน มีบุคลากรรวมทั้งส้ิน 147  คน  จําแนกเปน สายวิชาการ  76 คน  สายสนับสนุน
วิชาการ 31 คน ลูกจางประจํา 14 คนและลูกจางชั่วคราว  26  คน     (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
      

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.2 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
นายธีระศักดิ์      เชียงแสน       รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน       ผูชวยเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเรื่องรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่  1/2550  วันเสารที่  17 มีนาคม  2550 ขอใหรายงานความกาวหนาของหลักสูตรที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาสงคืนแกไขและหรืออยูในระหวางการรอผลการพิจารณา ความละเอยีดทราบแลว  นั้น  งานพฒันา
หลักสูตรไดสรุปรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลยัอนุมัติใหเปด  จํานวน 84 หลักสูตร มี
หลักสูตรที่ยังไมไดรับการพจิารณารับทราบการใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน  
20  หลักสูตร   (รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
      

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบและมีขอเสนอ ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ  ดังนี ้
   1. การเปดหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัย  ขอใหมีการปฏบิัติตามแนวทางการเปดหลักสูตร 

    ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2.  หลักสูตรระดับปริญญาโท-ปริญญาเอกที่มีจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยมากเกิน 
     กวามาตรฐานที่กําหนดไว ขอใหกําหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหเปนไป 
      ตามเกณฑและตามมาตรฐานของหลักสูตร 
3.  เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพในดานวิชาการและการบริหารงานดานตางๆ  ท่ีสงผลตอ 
     คุณภาพ การจัดการเรียนการสอน  ท่ีประชุมสภามหาวิทยา มีมติใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้     
     คณะกรรมการและคณะทํางาน   ดังนี ้
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3.1  การแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
       ศาสตราจารยกนก         วงษตระหงาน ประธานกรรมการ 
       ศาสตราจารย(เกียรติคณุ)นายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการ 
       รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการ 
       ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ กรรมการ 
       คณบดีคณะเภสัชศาสตร    กรรมการ 
       รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
ในเบื้องตน ขอใหคณะกรรมการชุดนี้พิจารณายุทธศาสตรดานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การ
พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  สวนรายละเอียดการ
กําหนดบทบาทและหนาท่ีขอใหมหาวิทยาลัยสงใหกรรมการชุดนี ้พิจารณาตอไป 
3.2 การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศกึษาสถานภาพดานตางๆของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ ประธานคณะทํางาน 
รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ  คณะทํางาน 
รองอธิการบดฝีายบริหาร    คณะทํางาน 
รองอธิการบดฝีายวชิาการ    คณะทํางาน 

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

คร้ังท่ี  1/2551  เม่ือวันเสารท่ี  26  มกราคม  2551 
มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม   คร้ังท่ี  1/2551    วันเสารท่ี  26  มกราคม  2551  
  โดยไมมีขอแกไข  

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ  
  3.1.1 การรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ        ประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเรื่องการรายงานผลการดําเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  ในเบื้องตนคณะกรรมการตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบ  3  ดาน คือ ดานการ
ตรวจสอบภายใน ดานการบริหารจัดการการเงิน และดานการบริหาร ซ่ึงเปนการวางเปาหมายแนวทางแตยังมิได
กําหนดระยะเวลา โดยขอเสนอแนะหรือแนวทางไดมีการจัดทําเอกสารรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือน
มีนาคม  2551   
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ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล           อธิวาสนพงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 

คณาจารยประจํา    คณะกรรมการตรวจสอบภายใน   แจงที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องแนวทางการปรับปรุงแกไขระบบการ
ตรวจสอบทั้งในดานโครงสรางหนวยงานของหนวยรับตรวจ ดานการเงินและบัญชี ดานบริหารจัดการ ดาน
สารสนเทศและดานบริหารบุคคล เพื่อจะไดวางแผน วางระบบจัดทําเปนโปรแกรมสําเร็จรูปในการดําเนินการ
ตรวจสอบ โดยจะดําเนินการจัดหาโปรแกรมที่เปนมาตรฐาน  เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถเชื่อมตอกันได ซ่ึงจะทําให
งายตอการตรวจสอบ  และปญหาที่พบเนื่องจากการบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ ซ่ึงบางหนวยงาน
มิไดบันทึกขอมูล ดังนั้นในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงเสนอใหมหาวิทยาลัยออกขอปฏิบัติใหทุก
หนวยงานที่มีการบริหารจัดการเงินตองบันทึกการรับและเบิกจายในโปรแกรมนี้ ซ่ึงจะสามารถทําใหการรายงานผล
เปนปจจุบันได  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเพื่อใหผลการดําเนนิการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ภายในเปนปจจุบัน ท่ีประชมุสภามหาวิทยาลัย ขอใหมหาวิทยาลัยกําหนดขอปฏิบตัิ  ดงันี ้
1. ขอใหเจาหนาท่ีการเงินทุกหนวยงานบนัทึกขอมูลในโปรแกรมระบบบัญชีสามมิต ิ
2. กําหนดขอปฏิบตัิใหทุกหนวยงานเขาระบบโปรแกรมระบบบญัชีสามมิติและบันทึก 
    ขอมูลใหเปนปจจุบัน ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในกําหนด 
3. ขอใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดาํเนินการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปหรือศึกษาด ู
    งานระบบการตรวจสอบภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท้ังนี้ ไดมอบหมายกรรมการ 
    สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ เปนท่ีปรึกษา 
    ในการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปหรือศึกษาดู งานระบบการตรวจสอบภายในจาก 
    มหาวิทยาลัยขอนแกน  ตอไป 

 

3.1.2 โครงการพฒันา ปรับปรุงและอนุรักษปาตนน้ํา(รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

   ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร    แจงที่
ประชุมเรื่องความคืบหนาโครงการพัฒนา ปรับปรุงและอนุรักษปาตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซ่ึงอยู
ในระหวางการดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการพัฒนา ปรับปรุงและอนุรักษปาตน
น้ํา (รองกอ)ฯ  เมื่อคําส่ังดังกลาวแลวเสร็จ คณะกรรมการฯ จะไดดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
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/3.2  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา… 

3.2  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
3.2.1  แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี พ.ศ. 2551- 2560   
 นายธีระศักดิ์     เชียงแสน     รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน   ผูชวยเลขานุการ 

สภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551-2560  ซ่ึงตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั  คร้ังที่  1/2551 วันเสารที่  26  มกราคม 2551 ในเบื้องตน ไดอนุมัตแิผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551-2560 เพื่อใหมหาวทิยาลัยสามารถดําเนินการนาํแผนยุทธศาสตรใชประกอบการ
จัดทําคําของบประมาณแผนดินประจําป พ.ศ. 2552 ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด โดยขอใหรองศาสตราจารย
คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ พิจารณาปรับและแกแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยฯ  และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางานโดยอธิการบดีเปนประธาน เพื่อพจิารณารายละเอยีดตางๆ   ในการจัดทาํแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย   ซ่ึงควรกําหนดแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว  เพือ่มุงเนนผลงานตามตัวช้ีวัด  ความ
ละเอียดทราบแลว  นั้น 
  ในวนัศุกรที่ 15 กุมภาพนัธ 2551 ที่ผานมา ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภา
มหาวิทยาลัย  ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภามหาวทิยาลัย และศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ เดินทางปฏิบัติราชการ  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  เพื่อพิจารณาแผนยทุธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2560 (เพิ่มเติม)  ใหแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมีความสมบูรณและครบถวนตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
กองแผนงาน  จึงใครเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อโปรดพจิารณา  
  

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ โดยใหปรับแก เพิ่มเติม  ดังนี้     พันธกิจ ขอท่ี  3   จาก 
 3. บริการวิชาการแกสังคมเพื่อชีวิตที่ดขีองประชาชน และสรางมูลคาเพิ่มในกิจกรรมตางๆ 

    ของชุมชนและอุตสาหกรรมทองถิ่นอีสานใตและอนภุมิูภาคลุมน้าํโขง เพื่อกอใหเกิด 
    ทักษะพียงพอตอการพัฒนาตนเองและประเทศชาต ิ

 เปน 
3. บริการวิชาการแกสังคมเพื่อชีวิตท่ีดขีองประชาชน และสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใน 
    กิจกรรมตางๆ  ของชุมชนและอุตสาหกรรมทองถิ่นอีสานใตและอนภุมิูภาคลุมน้าํโขง  
    เพื่อกอใหเกิดทักษะพียงพอตอการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ 
 
 
 
 
 

/และยุทธศาสตรที่  4  จาก… 
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และยุทธศาสตรท่ี  4     จาก 
4. เสริมสรางความเปนเลิศทางทางดานฐานขอมูล องคความรูและผูรูในอีสานใตและอนุ 
    ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแกชุมชนและสรางมูลคาใหกับมหาวิทยาลัยผาน 
    การเรียนรูรวมกับชุมชน 
เปน 
4. เสริมสรางความเปนเลิศทางทางดานฐานขอมูล องคความรูและผูรูในอีสานใตและอนุ 
    ภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อการบริการวิชาการแกชุมชน และสรางคุณคาและมูลคาใหกับ 
    มหาวิทยาลัยผานการเรียนรูรวมกับชุมชน 
 

3.2.2 การลงนามความรวมมือทางวิชาการในการดําเนินการโรงเรียนสวัสดิการ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล          อธิวาสนพงษ          กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
คณาจารยประจํา  แจงที่ประชุมเรื่องการลงนามความรวมมือทางวิชาการในการดําเนินการ  โรงเรียนสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ซ่ึงตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  1/2550  วันเสารที่  17  มีนาคม  2550 มีมติ
เห็นชอบมอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
จัดทํารายละเอียดในการจัดตั้งโรงเรียนสวัสดิการสําหรับบุตร-หลานบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  2/2550 วันเสารที่  28  เมษายน 2550 ซ่ึงมีมติ
เห็นชอบใหจัดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาแนวทางจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเชิงลึกเพื่อใหไดวิธีการที่เหมาะสม
และเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัย 4/2550 วันเสารที่  23  มิถุนายน  2550  ที่ประชุม
มีมติใหมีการศึกษาความเปนไปในการรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี ความละเอียดทราบ
แลว  นั้น 

ในเบื้องตน  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงษ       ดําเนนิการติดตอและประสานงานกับ 
โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ  อําเภอวารินชําราบ   จังหวัดอุบลราชธานี  และโรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย อําเภอ
เมือง  จังหวัดมุกดาหาร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาประเด็นดังตอไปนี ้

1. พิจารณาอนุมตัิใหมหาวิทยาลัยลงนามความรวมมือกับโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ 
อําเภอวารินชําราบ จังหวดัอบุลราชธานี และโรงเรียนจฬุาภรณราชวทิยาลัย อําเภอเมือง   
จังหวดัมุกดาหาร 

2. พิจารณาอนุมตัิใหมหาวิทยาลัยดําเนินโครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement)  
สําหรับโรงเรียนทั้งสองแหงในปการศึกษา 2551 
  

     เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัต ิ

/ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 ประกาศกําหนดอัตราคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
นายธีระศักดิ์     เชียงแสน       รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน        ผูชวยเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องประกาศกําหนดอัตราคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปริญญา
โทและปริญญาเอก   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2550 เมื่อวันอังคารที่ 20  มีนาคม 
2550  มีมติเห็นชอบใหปรับเพิ่มคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เปน 1,500 บาท และระดับปริญญาโท-เอก  
เปน 2,000 บาท     

โดยมีประเด็นการพิจารณาขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราคาขึ้นทะเบยีนบณัฑิต ระดับปรญิญาตรี และ 
ปริญญาโท-เอก ดังนี ้

      เดิม   ปรับเพิ่มเปน
ระดับปริญญาตรี  1,000   บาท     1,500  บาท 
ระดับปริญญาโท-เอก 1,000 บาท     2,000  บาท 

 

      ทั้งนี้  ใหมีผลบังคับใช  สําหรับนักศึกษาที่ยื่นคาดวาจะสําเร็จการศึกษา  ตั้งแตภาคการศึกษาตน ป
การศึกษา 2551  เปนตนไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวขอใหประกาศคาขึ้นทะเบียนบัณฑิตอัตราใหมสําหรับนักศึกษาที่ 
เขาศึกษาในปการศึกษา 2551 โดยการประกาศขึ้นคาธรรมเนียมตางๆขอใหคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากอนเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย และขอใหฝาย 
วิชาการมหาวทิยาลัยสรุปอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาทุกระดับพรอมท้ัง 
ประมาณการรายรับ-รายจายเพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

 

4.1.2 รางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. .....  
   ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร แจงที่
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องรางระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. ....  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2550 วันเสารที่ 17  พฤศจิกายน 2550  เห็นชอบใหคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงาน
ของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์/โลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดหลักเกณฑ
ในการพิจารณาที่ชัดเจน และมอบใหประมาณปละ 2  ราย  ความละเอียดทราบแลว นั้น 
 
 
 
 

/จากการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย...   
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  จากการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  1/2551  วันอังคารที่  29  มกราคม  
2551 มีมติใหดําเนินการแกไขขอกําหนดบางประการ เพื่อใหมีความเหมาะสมมากยิง่ขึ้น ดังนัน้ มหาวิทยาลัยฯจงึใคร
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. .....  
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
  

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวขอใหมหาวิทยาลัย นํารางขอบังคบัฯ ดังกลาวไปทบทวนและปรับแก 
เพิ่มเติมคุณสมบัติของผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลตาม (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยวา 
ดวยรางวัลรัตโนบล พ.ศ. .....  ในขอ 5.2 และ 5.3 ใหมีความครอบคลุม ครบถวน    รวมท้ัง 
ความสมบูรณของคําจํากดัความหรือขอความตางๆ  เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา ตาม 
ขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามตอไป 

 

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
  4.2.1  การขอแกไขรายละเอียดโครงสรางหลักสตูรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)  

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 
นายธีระศักดิ์     เชียงแสน       รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน        ผูชวยเลขานุการสภา 

มหาวิทยาลัย         เสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณาเรื่องการขอแกไขรายละเอียดโครงสรางหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
(หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสตูรใหม พ.ศ. 2550  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตหิลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ในการประชุมครั้งที่  5/2549  เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2549 งานพฒันา
หลักสูตรไดสงหลักสูตรดังกลาวเพื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร  
ตามบันทึกขอความที่ ศธ 0529/1911 ลงวนัที่  22  พฤษภาคม  2550  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจง
ขอใหแกไขรายละเอียดการยกเวนและการเทียบโอนผลการเรียนใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 และใหจดัโครงสรางหลักสูตร
ครบทั้ง  3  หมวดวิชา  ไดแกหมวดวิชาศกึษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวชิาเลือกเสรี (ตามบันทึกขอความที่ 
ศธ 0506(2)/8767 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2550  และบันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/17017 ลงวันที่  17  พฤศจิกายน  
2550)  
  หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสตูรปริญญาตรีตอเนื่อง มีหนวยงานสภาวิชาชพีบัญชีกํากับมาตรฐาน
วิชาชีพจําเปนตองจัดทําเปนหลักสูตรตอเนื่อง การยกเวนหรือการเทยีบโอนการเรยีนในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป และ
หมวดวิชาเลือกเสรี คณะตองพิจารณาและมีแนวปฏิบัตทิี่ชัดเจนวาผูเขาศึกษามีความรูเพียงพอที่จะศึกษาในหลักสูตร
ตอเนื่อง และสามารถสําเร็จการศึกษาโดยมีความรู คุณสมบัติตามวัตถุประสงคของหลักสูตรคณะ และมหาวิทยาลัย
ได 

 
 

/งานพัฒนาหลักสูตร... 
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  งานพัฒนาหลักสูตรไดแกไขหลักสูตรเรียบรอยแลว จงึเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการ
แกไข เพื่อนจะไดนํามติเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร
ตอไป 
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัตแิละขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรตอเนื่องตางๆ ใหเขา 
มารวมกับหลักสูตรปกติโดยระบุการเทียบโอนวิชาและหนวยกิตใหชดัเจน 

 

  4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
4.3.1 พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ    อธิการบดี       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร  ตามที่วาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ไดครบกําหนดเมื่อวันที่   7 กุมภาพันธ  
2551   และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   เพื่อทําหนาที่สรรหาผู
สมควรดํารงตําแหนงในวาระตอไป   ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย 

1.   อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ 

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 
      นายโสภณ  สุภาพงษ 

  4.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
         คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

5.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
                           6.  ประธานสภาอาจารย          กรรมการ 
  7.  รองอธิการบดีฝายบรหิาร     เลขานุการ 
  8.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง     ผูชวยเลขานุการ 
 

   
 
 
 
 

/คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  ...    
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คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร     ไดดําเนนิการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน    ผูอํานวยการสํานัก    และผูอํานวยการศูนย   
พ.ศ. 2540   และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2543   และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2545      โดยในการประชุม
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   คร้ังที่  2   เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551  ไดพิจารณารายนามผู
ไดรับการเสนอชื่อ   รวมทั้งคุณสมบัติ  และความเหมาะสมจากขอมูลตางๆ   อยางรอบคอบ  จึงมีมติใหทาบทาม รอง
ศาสตราจารยสถาพร  โภคา  เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    และไดมีการจัดแสดง
วิสัยทัศนของผูตอบรับการทาบทามตอบุคลากรและคณะกรรมการสรรหา    เมื่อวันที่  29 มกราคม 2551 ณ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรด
พิจารณาแตงตั้ง  รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรตออีกหนึ่งวาระ (วาระที่สอง) 
 

 เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
 

4.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร 
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ  อธิการบด ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณบดีคณะศิลป
ศาสตร   ตามที่ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์  ผูดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตร ไดขอลาออกจากตําแหนง
คณบดีคณะศิลปศาสตร  ตั้งแตวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551  โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร   เพื่อทําหนาที่สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงในวาระตอไป   ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปศาสตร  ประกอบดวย 

1.   อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธ ี

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน 

  4.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
         คณบดีคณะเภสัชศาสตร 

5.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
       คณบดีคณะเกษตรศาสตร 
                           6.  ประธานสภาอาจารย          กรรมการ 
 

/7.  รองอธิการบดีฝายบริหาร... 
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  7.  รองอธิการบดีฝายบริหาร     เลขานุการ 
  8.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง     ผูชวยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร  ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน    ผูอํานวยการสํานัก    และผูอํานวยการศูนย   พ.ศ. 2540  
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2545      โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปศาสตร   ครั้งที่  2   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ  2551  ไดพิจารณารายนามผูไดรับการเสนอชื่อ   รวมทั้ง
คุณสมบัติ  และความเหมาะสมจากขอมูลตาง  ๆ   อยางรอบคอบ  จึงมีมติใหทาบทาม ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  
ซาฮีร   เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตร    และไดมีการจัดแสดงวิสัยทัศนของผูตอบรับการ
ทาบทามตอบุคลากรและคณะกรรมการสรรหา    เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ 2551   ณ  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร   จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
แตงตั้ง    ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา    ซาอีร    สังกัดคณะศิลปศาสตร   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปศาสตร ในวาระตอไป  
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
 

4.3.3 พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร  
ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ      อธิการบดี       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณบดีคณะ
นิติศาสตรตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร เพื่อทําหนาที่
สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร   ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร  ประกอบดวย 

1.   อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธ ี

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 
      นางอรวรรณ  ชยางกูร  

  4.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
         คณบดีคณะศิลปศาสตร 

5.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
       ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
                           6.  ประธานสภาอาจารย          กรรมการ 
 

/7.  รองอธิการบดีฝายบริหาร... 
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  7.  รองอธิการบดีฝายบริหาร     เลขานุการ 
  8.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง     ผูชวยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร  ไดดําเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ือง  คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีนิติศาสตร พ.ศ. 2550 และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน    ผูอํานวยการสํานัก    และผูอํานวยการศูนย   พ.ศ. 2540   
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2543   และ(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2545      โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะนิติศาสตร  ครั้งที่  2   เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2551  ไดพิจารณารายนามผูไดรับการเสนอชื่อ   รวมทั้ง
คุณสมบัติ  และความเหมาะสมจากขอมูลตาง  ๆ    ซ่ึงจากผลการเสนอชื่อ ผูไดรับการเสนอชื่ออยางเปนเอกฉันทคือ 
นายสมบัติ  วอทอง   
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร  จึงมีมติใหทาบทามนายสมบัติ  วอทอง      เปนผู
สมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร   และไดมีการจัดแสดงวิสัยทัศนของผูตอบรับการทาบทามตอบุคลากร
และคณะกรรมการสรรหาฯ   เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ  2551  ณ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร   จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
แตงตั้ง  นายสมบัติ  วอทอง    เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร 

แตเนื่องจากการดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร จะตองมีคุณสมบัติตามที่เนติบัณฑิตยสภา 
กําหนด ดังนัน้ นายสมบัติ  วอทอง จึงเสนอบันทึกขอความที่ ศธ 0529.18/1083 ลงวนัที่  5  มีนาคม  2551 เร่ืองขอ
ลาออกจากตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดีและขอถอนตัวจากการตอบรับการทาบทามเพื่อสรรหาคณบดแีละเสนอ
แตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิตศิาสตร  เพื่อใหการตรวจสอบของเนติบัณฑิตยสภา วาดวยคุณสมบัติ
มาตรฐานของคณะนิติศาสตร  เปนไปตามมาตรฐานเนตบิัณฑิตยสภา ที่กําหนด 

 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ อธิการบดี  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนติิศาสตร ขอถอนเรื่องจากพิจารณา  
และจะดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนติิศาสตรใหม  ท้ังนี้ ทีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ขอใหดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตรใหมีคุณสมบัต ิ

เปนไปตามขอกําหนดของเนติบัณฑิตยสภา พรอมท้ังขอใหมหาวิทยาลัยทําหนังสือแสดง 
ขอบคุณนายสมบัติ   วอทอง  ท่ีแสดงความรับผิดชอบตอความเปนมาตรฐานของคณะ 
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  

4.3.4 พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
  ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ  อธิการบด ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณบดีคณะศลิปประยุกตและการ
ออกแบบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดแตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการ 
 

/ออกแบบ... 
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ออกแบบ   เพือ่ดําเนินการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศลิปประยุกตและการออกแบบ  ตามประกาศ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีคณะศลิปประยุกตและการ
ออกแบบ   พ.ศ. 2550  และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย พ.ศ. 2540  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2545  ประกอบดวย 
  1. อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
  2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
       ศาสตราจารย(คลินิกเกียรติคุณ)นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ 
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
      นายแพทยนิรันดร  พิทักษวัชระ 
  4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร     กรรมการ 
  5. คณบดีคณะศิลปศาสตร     กรรมการ 
  6. ประธานสภาอาจารย      กรรมการ 
  7. รองอธิการบดีฝายบริหาร     เลขานุการ 
  8. นางอรุโณทัย  อุนไธสง     ผูชวยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบในการประชุม  ครั้งที่ 2    เมื่อวันที่  
25  มกราคม  2551  ไดพิจารณารายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อ  คุณสมบัติและความเหมาะสม ประกอบกับประมวลความ
คิดเห็นของผูมีสิทธิเสนอชื่อและขอมูลตาง ๆ  ซ่ึงผลปรากฏวา รองศาสตราจารยวิโรฒ  ศรีสุโร เปนผูสมควรดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบตามความคาดหวังของผูมีสิทธิเสนอชื่อ    ซ่ึงตอมาทานไดถึงแก
กรรม  เมื่อวันที่   1  กุมภาพันธ  2551   

คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จึงใครขอรายงานตอสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและขอความเห็นชอบขยายเวลาในการดําเนนิการสรรหาออกไป  โดยจะแจงบุคลากรในสังกัด
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบเพื่อทราบและสรางความเขาใจ  โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะดําเนนิการสรรหา
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบตามขั้นตอนตอไป 
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหเร่ิมดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการ 
ออกแบบ ใหมอีกคร้ัง โดยในระหวางการสรรหาคณบดีฯ  ขอใหอธิการบดีแตงตัง้รักษาการ 
คณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ท้ังนี้ ผูท่ีไดรับการแตงตัง้ควรมีความอาวุโส 

และมีคุณสมบัติท่ีสามารถประสานงาน  กํากับดูแลการดําเนินงานภายในคณะใหเรียบรอย  
เพื่อมิใหเกิดความขัดแยงภายในคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  

 
 

/4.3.5 พิจารณาแตงตัง้คณบดีคณะรฐัศาสตร... 
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4.3.5 พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร 

  ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ  อธิการบด ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร   ตามที่ สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร  เพื่อดําเนินการสรรหาผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตร  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการ
ไดมาของคณบดีคณะรัฐศาสตร พ.ศ. 2550 และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรร
หาผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย พ.ศ. 2540  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545  ประกอบดวย 
 

  1.  อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
  2.  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
       ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธี 
  3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      นางอรวรรณ  ชยางกูร 
  4. คณบดีคณะเกษตรศาสตร    กรรมการ 
  5. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ    กรรมการ 
  6. ประธานสภาอาจารย     กรรมการ 
  7. รองอธิการบดีฝายบริหาร    เลขานุการ 
  8. นางอรุโณทัย  อุนไธสง    ผูชวยเลขานุการ 
 

  เนื่องจาก  การดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร มีเหตุการณไมปกติ   ซ่ึงจากเหตุการณ
ดังกลาว   คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร    จึงไดลงมติเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวอยาง
รอบคอบ   จึงเห็นควรใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น และเปดหีบเสนอชื่อเพื่อใหตรวจขอมูลผูไดรับการเสนอ
ช่ือวามีรายชื่อของผูถูกรองเรียนไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตรหรือไม  โดย
ไมใหมีผลตอการสรรหา   และคณะกรรมการสรรหาฯ          ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดรวบรวมเอกสาร  
หลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดใสซองปดผนึกเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

2. พิจารณาแตงตั้งผู รักษาการในตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตร ในระหวางที่มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง เพื่อใหการดําเนินการเกิดความเปนกลางและยุติธรรมสําหรับทุก
ฝายที่เกี่ยวของ กอนที่จะดําเนินการสรรหาตอไป 

3. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการดําเนินการสําหรับขั้นตอนเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง
คณบดีคณะรัฐศาสตร ซ่ึงไดมีการเสนอชื่อเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2551 

 
 

/เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา… 
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เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี ้
1. ขอใหมหาวิทยาลัยตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรยีนของปญหา

ท่ีเกิดขึ้น โดยการแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวขอใหมหาวิทยาลัยดาํเนนิการใหเปน
มาตรฐานเดยีวกันและเปนไปอยางถูกตอง สําหรับทุกกรณีท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 

2. แตงตั้งรักษาการคณบดคีณะรัฐศาสตรคนใหม ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒเิมธี  อุปนายกสภามหาวทิยาลัยเปนรักษาการคณบดี
คณะรัฐศาสตร โดยการแตงตั้งรักษาการคณบดีจะตองกาํหนดระยะเวลาในการ
รักษาการเปนคราวๆ ละ   6  เดือน   

3. ในเบื้องตนขอใหยุติการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรไวพลางกอน เม่ือการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเรียบรอยแลว จากนั้นขอใหมหาวทิยาลัยเร่ิมตนการสรรหาคณบดี
คณะรัฐศาสตรใหมอีกคร้ัง 

  

4.3.6 พิจารณาแตงตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ  อธิการบด ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการแตงตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุข ตามที่ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข   เพื่อทําหนาที่สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    
ประกอบดวย 
 

1.   อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารย(คลินิกเกียรติคุณ)นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ 

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ   กรรมการ 
      นายแพทยนิรันดร  พิทักษวัชระ  

  4.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
        คณบดีคณะเภสัชศาสตร          

5.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
                           6.  ประธานสภาอาจารย          กรรมการ 
 
 
 

/7.  รองอธิการบดีฝายบริหาร… 
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  7.  รองอธิการบดีฝายบริหาร     เลขานุการ 
  8.  นางอรุโณทัย  อุนไธสง     ผูชวยเลขานุการ 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   ไดดําเนินการตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการไดมาของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2550    และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน    ผูอํานวยการสํานัก    และผูอํานวยการศูนย   พ.ศ. 2540   และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2543   และ
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2545      โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    
ครั้งที่  2    เมื่อวันที่  25  มกราคม  2551    ไดพิจารณารายนามผูไดรับการเสนอชื่อ   รวมทั้งคุณสมบัติ  และความ
เหมาะสมจากขอมูลตาง  ๆ    จึงมีมติใหทาบทาม นายแพทยประสิทธิ์  เพ็งสา เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  และไดมีการจัดแสดงวิสัยทัศนของผูตอบรับการทาบทามตอบุคลากรและ
คณะกรรมการสรรหาฯ     เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ  2551     ณ   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   จึงขอเสนอสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้ง  นายแพทยประสิทธ์ิ  เพ็งสา   เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
   

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหดําเนินการ  ดังนี้ 
1. ขอใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ดําเนินการสูกระบวนการการสรรหาคณบดีฯ ใหม ท้ังนี้ในการทาบทามผูท่ีไดรับการ
เสนอชื่อ ขอใหคณะกรรมการสรรหาฯ ใหขอมูลเก่ียวกับวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุขในทุกดานเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการตอบรับการทาบทาม
เพื่อดํารงตําแหนงเปนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

2. ท่ีประชุมไดพิจารณาขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   วาดวยหลักเกณฑและ   วิธีการ  
    สรรหาผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนยแลว  และ 
    มอบหมาย ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ประเภทคณาจารยประจํา  ดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบ    ขอบังคับมหาวิทยาลัย     
    อุบลราชธานีวาดวย     หลักเกณฑและวิธีการสรรหา     ผูอํานวยการสถาบันและ      
     ผูอํานวยการศูนย กับ     มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และ      นําเสนอที่ประชุมสภา        
     มหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

ไมมี  
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ   
ไมมี  

 

 
 
 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  14.10 น. 
 
 
 
 
.....................................................     …………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                             (นายธีระศักดิ์   เชียงแสน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
          ผูจดรายงานการประชุม                        ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
                                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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