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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  3/2551 
วันเสารท่ี    19  เมษายน  2551     เวลา   10.00  น. 

ณ หองประชมุสรอยสุวรรณา  โรงแรมมกุดาหาร  แกรนด อําเภอ เมือง จังหวัดมุกดาหาร  
 
ผูที่มาประชุม 
    1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย     
    2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
    3. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
    4.นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    5. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    6. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
    7. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
    8. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
    9.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
 10.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร  
 11. คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร  
 12.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

 13.  รองศาสตราจารยเกรยีงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
 14.  รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 15. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
 16.  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 
 

/ผูที่มาประชุมไมได…
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ผูที่มาประชุมไมได 
    1. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 2. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    3. ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    4. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
    5. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ     
    6. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      

 

 ผูเขารวมประชุม 
    1. นายสุภชัย       หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
    2. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจยัและ 

บริการวิชาการ 
    3. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 
เฉพาะระเบียบวาระที่ 4.4.4 การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดหาร 
   4. พันตํารวจโทจิตร    ศรีโยหะมกุดาธนพงศ สมาชิกวุฒิสภา จังหวดัมุกดาหาร 
   5. ดร.สมหมาย     ปรีชาศิลป  รองผูวาราชการจังหวดัมุกดาหาร 
   6. นายวิริยะ     ทองผา   นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

มุกดาหาร 
   7. นายสมบรูณ     พรมสุย   รองผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา 

มุกดาหาร 
  8. ดร. สุรสิทธิ์     รุงเรืองศิลป  หัวหนากลุมงานสารสนเทศ  

จังหวดัมุกดาหาร 
  9. ดร. กุลภา     โภคสวัสดิ ์  หัวหนาศูนยการเรียนรูเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จังหวดัมุกดาหาร 

10. นายปญญา     ศรีโยหะ   นายกองคการบริหารสวนตําบล 
มุกดาหาร 

11. นายปญญา     มณีวรรณ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
มุกดาหาร 

12. นายมีนา     เมืองโคตร  (แทน) นายอําเภอเมืองจังหวดัมุกดาหาร 
13. นายอุดม     แข็งแรง   ผูใหญบาน หมูที่ 6 บานดานคํา 
14. นายกิตติรัตน     กุลตังวัฒนา  เลขาธิการหอการคา จังหวัดมุกดาหาร 
 
 

/15. นายพิงคพันธ… 
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 15. นายพิงคพันธ    คํานา   เจาหนาที่บริหารงานปาไม 6  
 16. นายประมวลศิลป    โภคสวัสดิ ์  อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  

จังหวดัมุกดาหาร 
ประธานสภาอตุสาหกรรมมุกดาหาร 

เปดการประชมุเวลา   10.30  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาวเปดการ
ประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ  ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานท่ีประชมุ  แจงที่ประชุม 
ดังนี ้

1.1.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย   
          จํานวน   6  ทาน  คือ 

       1. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรตคิุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ      
    2. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ   

       3. ศาสตราจารยปริญญา      จินดาประเสริฐ      
       4. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ       
      5. นายโสภณ       สุภาพงษ       
       6. นางอรวรรณ     ชยางกูร         
      

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจง 

1.2.1  รายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายนอก  รอบสอง    
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การรายงานผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายนอก  
รอบสอง ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสอง) จากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยศาสตราจารยนายแพทยวันชัย  วัฒนศัพท ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ   ไดดําเนินการ 
ระหวางวันที่  12 -14  มีนาคม  2551       โดยมีการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาเพื่อรับฟงขอมูลเพิ่มเติม
และขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหกับสถาบัน ความละเอียดทราบแลว นั้น 
 
 

       /บัดนี้.... 
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   บัดนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดสรุปรายงานผลการตรวจประเมนิ
คุณภาพภายนอก รอบสอง   ซ่ึงผลคาคะแนนระดับมหาวทิยาลัย เทากับ 4.70 คะแนน(จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน)  ผล
การประเมินอยูในระดับดีมาก  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยใครขอสงสรุปรายงานผลการตรวจประเมินคณุภาพภายนอก รอบ 

สอง    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.2  การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวฒุิในสภามหาวิทยาลัยของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ    ศรีวิรัตน       รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักนิติการ ไดมีบันทึกขอความที่ ศธ 
0509.6(2.3)/ว363 ลงวันที่  20  มีนาคม  2551  เรื่อง การดํารงตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง  โดยชี้แจงในกรณีผูที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองจะไมสามารถดํารงตําแหนงเปน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิได  ความละเอียดทราบแลว นั้น   
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  ดังนั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใครนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบและเพื่อเปน
แนวทางในการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย ในคราวตอไป   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.3 การเขารวมการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวฒันา  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ       กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การเขารวมการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจาพี่นาง
เธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ตามที่สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ     เจาฟากัลยาณิวัฒนา       
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ส้ินพระชนม วันจันทรที่  2  มกราคม  2551  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหสํานักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณี 
ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหคณะบุคคล องคการ  และสมาคมตางๆ รวมเปนเจาภาพในการบําเพ็ญกุศลถวาย
พระศพ  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  เปนประจําทุกวัน ความ
ละเอียดทราบแลว นั้น 

   /ในการนี้  … 
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  ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแจงความประสงครวมเปนเจาภาพในการบําเพ็ญกุศลถวาย
พระศพ  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   และสํานักพระราชวัง  ได
กําหนดการเขารวมเปนเจาภาพในการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ  ในวันจันทรที่  2  มิถุนายน  2551 เวลา  10.00 น. ณ 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบรมมหาราชวัง 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี  2/2551 

เม่ือวันเสารท่ี  29  มีนาคม  2551 
มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม   คร้ังท่ี  2/2551  เม่ือวันเสารท่ี  29  มีนาคม  2551   

โดยมีขอแกไขดังนี ้
ขอความเดิม      แกไขเปน 
หนาท่ี  2  บรรทัดท่ี  22 

   สภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิ    สภามหาวิทยาลัย 
   หนา 7 บรรทัดท่ี  9-11 

สวนรายละเอียดการกําหนดบทบาทและหนาท่ี  กรรมการชุดนี้พิจารณาตอไป 
ขอใหมหาวิทยาลัยสงให 
รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา   
พรหมบุญ พิจารณากอนดําเนินการแตงตั้งตอไป 
หนา11  บรรทัดท่ี  20-21 
...ของนักศึกษาทุกระดับ     ...ของนักศึกษาทุกระดับพรอม 

ท้ังประมาณการรายรับ-รายจาย
  

   หนาท่ี  13 บรรทัดท่ี  4-5 

โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัย  และขอใหมหาวิทยาลัยปรับปรุง 
ออกขอบังคับ/ระเบียบการเทียบโอนหนวยกิต  หลักสูตรตอเนื่องตางๆ ใหเขามา 
ใหถูกตองและชัดเจน     รวมกับหลักสูตรปกตโิดยระบุ 
       การเทียบโอนวิชาและหนวยกิต 

       ใหชัดเจน 
 

  

     /หนาท่ี  16  บรรทัดท่ี 16… 
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หนาท่ี  16  บรรทัดท่ี 16 

ดังนัน้ นายสมบัติ วอทอง จึงเสนอบันทึกขอความ  ดังนัน้ นายสมบัติ  วอทอง จึง 
ลาออกจากการรักษาการคณบด ี    เสนอบันทึกขอความที่ ศธ  

0529.18/1083 ลงวันท่ี  5   
มีนาคม  2551 เร่ืองขอลาออก 

จากตําแหนงรกัษาราชการแทน 

คณบดีและขอถอนตัวจากการ 
ตอบรับการทาบทามเพื่อสรรหา 
คณบดีและเสนอแตงตัง้รักษา 
ราชการแทนคณบดีคณะ 
นิติศาสตร 
 

หนาท่ี  19 บรรทัดท่ี 6 

ท้ังนี้สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย     ขอใหอธิการบดีเรงแตงตัง้ 
ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธี     รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปน 
รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร 
 

หนาที  20  บรรทัดท่ี 22 
2. ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้ง   2. ท่ีประชุมไดพิจารณาขอบัง- 
    คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงในกรณีท่ีมีปญหา      คับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    หรือขัดแยง ท้ังนี้ท่ีประชุมมอบหมาย        วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ 
    ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงษ        สรรหาผูอํานวยการสถาบัน   

           กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา       ผูอํานวยการสํานัก และผูอํา- 
     ดําเนินการตรวจสอบขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      นวยการศูนยแลว  และมอบ 
     วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน     หมาย ผูชวยศาสตราจารย  
      ผูอํานวยการสํานัก    และผูอํานวยการศูนย ฉบับตางๆ     วรรณวไล  อธิวาสนพงษ   
     ใหมีความถูกตองเหมาะสมกับการดําเนินการและ     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป      ประเภทคณาจารยประจํา 
           ดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบ 
             ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

    อุบลราชธานีวาดวย 
 

/หลักเกณฑ... 
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      หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

   ผูอํานวยการสถาบันและ 
   ผูอํานวยการศูนย กับ 
   มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ และ 
   นําเสนอที่ประชุมสภา 
   มหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ     

3.1.1 รายงานความกาวหนาการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวดัมุกดาหาร 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง  ความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ํา
โขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  2/2551 วันเสารที่  29  
มีนาคม  2551 ระเบียบวาระที่ 1.1.7  ซ่ึงมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยยืนยันการตอบรับพื้นที่จากจังหวัดมุกดาหาร 
จํานวนประมาณ 1,600 ไร  เพื่อดําเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ 
จังหวัดมุกดาหาร  ความละเอียดทราบแลว นั้น    
  ในการนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ใครขอรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินในการประสานงานกับจังหวัดมุกดาหารเพื่อดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

3.1.2 การรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของคณะ/หนวยงาน  
ประจําป พ.ศ. 2550  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ    ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยของ
คณะ/หนวยงาน ประจําป พ.ศ. 2550   ทั้งนี้ตามมติที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย     ในป พ.ศ.2550  ที่ผานมานั้น  ฝาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดดําเนนิการสรุปรวบรวมมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั ซ่ึงไดมอบหมายใหคณะ/สํานัก/
หนวยงานตางๆ ใหดําเนนิการ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 

/มติ...  
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มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเพื่อใหการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของคณะ สํานัก หนวยงาน 

เปนไปตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  และมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหเพิ่มอัตรากําลัง
เพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย พรอมท้ังขอใหมหาวิทยาลัย
พัฒนาระบบการรายงานผลในรูปแบบการประมวลผล การติดตาม สืบคนไดดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

 

3.2.1   (ราง) ขอบังคบัสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไปปฏบิัตงิานเพื่อ 
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ. ....    

นายสุภชัย   หาทองคํา   รองอธิการบดีฝายบริหาร   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา    (ราง) ขอบังคับสภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการใหบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ. ....     ตามที่ 
โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ไดนําเสนอ (ราง) ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหบุคลากรไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ   พ.ศ. ....  พรอมสรุปสาระสําคัญของการลาเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  ตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  ๑/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๑  และที่ประชุมมีมติใหแกไข  ดังนี้ 
 

เดิม แกไขเปน 
๑. ขอบังคับสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ๑.  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. คําจํากดัความ “บุคลากร”  หมายถึงขาราชการและ 
พนักงานมหาวิทยาลัย   อุบลราชธานีตําแหนงวิชาการ 

๒. คําจํากดัความ “บุคลากร”  หมายถึง 
    ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานีสายวิชาการ 

๓. ขอ ๗ (๔)  “....ถามีทศนิยมเกินครึ่งให นับเปน ๑ คนแต
ถาคํานวณแลวไดไมถึง ๑ คนใหนับเปน ๑ คน” 

๓.  ขอ ๗ (๔)  “....ถามีทศนิยมเกินครึ่งให     
      นับเปน ๑ คน” 

 

โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่   ไดดําเนินการแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย 
การใหบุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ  พ.ศ. ....  และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล  คร้ังที่  ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑  เปนที่เรียบรอยแลว 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติใหประกาศใชหลังจากปรบัแกเพิ่มเติมตามขอสังเกตของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 

/3.2.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ...  
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3.2.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา   

พ.ศ. 2550 

ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อ 
พิจารณาระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ. 2550  โดยมีหลักการ
เหตุผลคือ   นับถึงปจจุบันมีผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 15 รายการ   ซ่ึงผลงานบางเรื่อง  
สามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดแลว แตปจจุบัน การดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
ยังไมมีรูปแบบและขอกําหนดที่ชัดเจน   

การนี้ โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใครขอเสนอ 
ที่ประชุมเพื่อพิจารณา รางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา พ.ศ. 2550 
เพื่อใชเปนหลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินงานตอไป ทั้งนี้ไดผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารเปนที่
เรียบรอยแลว 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหปรับแกเพิ่มเติมตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ 
ใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป   
   

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.3  เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

3.3.1 รายงานสรุปคาใชจายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
เร่ือง รายงานสรุปคาใชจายนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  2/2551 
วันเสารที่  29  มีนาคม  2551 ระเบียบวาระที่ 4.1.1  มีมติเห็นชอบใหฝายวิชาการ  สรุปคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของ
นักศึกษาในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใช
ขอมูลที่ฝายวิชาการนําเสนอประกอบการพิจารณาในการประกาศขึ้นคาธรรมเนียมตางๆ ของนักศึกษา    

  ดังนั้น  ฝายวิชาการ ไดสรุปคาใชจายตางๆ ของนักศึกษา รวมทั้งคาใชจายตอหัวของนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยตองสมทบ   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 

/มติ… 
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มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหฝายวิชาการรายงานสรุปคาใชจายนักศึกษามหาวิทยาลัย 

โดยใหจัดทํารายละเอียดแยกเปนสาขาวชิาตามที่คณะตางๆ พรอม สรปุเปนภาพรวม เพิ่มเติม
ตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวิทยาลัย อีกท้ังใหเปรียบเทียบคาใชจายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมีสถานภาพใกลเคียงกัน   โดยใหนําเสนอใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

  
3.3.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี   

ผูอํานวยการวิทยาลัย  ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก และผูอํานวยการศูนย   
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารย 

ประจํา  เสนอที่ประชุม พิจารณาประเด็นสําคัญของขอบังคับ โดย นําหลักเกณฑและวิธีการสรรหาฯ ของมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆมารวมพิจารณา         (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดทํารางขอบงัคับการสรรหาคณบดฯี ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานฉีบับใหมแทนฉบับเดิม และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการราง
ขอบังคับใหม โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้   
1. องคประกอบการสรรหาคณบด ีจํานวนรวม 5 คน 

1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิ 1   คน และทําหนาท่ีเปนประธาน
คณะกรรมการสรรหา    
1.2 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย    
1.3 ผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย    2    ทาน   
1.4 ประธานสภาอาจารย       

2. กระบวนการสรรหาคณบดี 
2.1  ผูไดรับการเสนอชื่อเปนคณบดีไมจําเปนตองเปนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี  
2.2  ใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีมีกระบวนการรับฟงความคดิเห็น ปญหาภายในองคกร  
       จุดออน จุดแข็งขององคกรจากบุคลากรทุกระดับ 
2.3 ใหระบุรายละเอียดขอมูลจากการรับฟงความคิดเห็น ปญหาภายในองคกร จุดออน จุด 
       แข็งขององคกรจากบุคลากรในเอกสารการทาบทามผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ และการ  
       ทาบทามจะตองดําเนินการโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งไดรับมอบหมายจากประธาน 
       คณะกรรมการสรรหา ท้ังนี้วิธีการทาบทามขอใหพจิารณาตามความเหมาะสม 
 
 

/3.   การเสนอชื่อ… 
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3.   การเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตัง้เปนคณบดีโดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีตอ 

             ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ไมควรเกิน   2   ราย   
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

   ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552ตาม
มติสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  2/2551    วันเสารที่  29  มีนาคม  2551   ระเบียบวาระที่  1.1.7 ก า ร จั ด ป ร ะชุ มสภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2551 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย   ประธานที่ประชุม    แจง
ที่ประชุม เรื่อง การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  3/2551 เนื่องจากมีระเบียบวาระเรงดวน คือระเบียบวาระการ
ประชุม เพื่อพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ซ่ึงจะตอง
สรุปและรายงานกรอบวงเงินงบประมาณฯ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนเสนอสํานัก
งบประมาณ    ความละเอียดทราบแลว นั้น 

  บัดนี้ กองแผนงาน ไดสรุปกรอบวงเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

   มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติกรอบวงเงนิตามเสนอ พรอมท้ังขอใหมหาวิทยาลัยจัดลําดับ 
ความสําคัญของรายการงบประมาณรายจาย และชี้แจงเหตุผลความจําเปนตอสํานัก 
งบประมาณ 

 

4.1.2 นโยบายและวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจําปการศกึษา 2552 

   ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาเพื่อใหการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา  2552  เปนไปดวยความเรียบรอยและสอดคลองกับยทุธศาสตร กลยุทธ
และมาตรการการจัดการศกึษาของมหาวิทยาลัยฯ  กองบริการการศึกษา จึงใครเสนอวิธีการรับนักศกึษาเพื่อพิจารณา
การกําหนดสัดสวนการรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรีโควตารับตรง (ไมต่ํากวารอยละ 60) และรบัผานสวนกลางใน
สัดสวนที่คงเหลือ โดยโควตารับตรงของมหาวิทยาลัยฯ แบงวิธีการรบัไว ดังนี ้
   1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   2. โควตาภาคอื่น 
   3. โควตาเฉพาะกิจของคณะ 

/โดยในลําดับที่ 1… 
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  โดยในลําดับที่ 1 และ 2 จะใชผลทดสอบ B-Net  ประกอบการคัดเลือก  ทั้งนี้ภายใตหลักเกณฑ
ผูสมัครและคัดเลือกที่คณะ/สาขากําหนด  สวนลําดับที่  3  เปนการดําเนินการคัดเลือกโดยคณะที่กําหนดกลุมเปาหมาย
เฉพาะ เชน โครงการรักษเกษตร  เปนตน  
  ในสวนการดําเนินการรับนักศึกษาโครงการอื่นๆ นอกจากนี้ ไดแก โควตาชางเผือก โควตากีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม โควตาชายแดนภาคใต โควตาโอลิมปกวิชาการ โควตาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและ
โครงการพิเศษ  คณะไดกําหนดจํานวนรับนอกเหนือจากสัดสวนการรับโควตารับตรงและรับผานสวนกลางไว  ทั้งนี้  
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนและไมกระทบกับแผนการรับหลักที่คณะกําหนด  ทั้งนี้ ฝายวิชาการเสนอประเด็นพิจารณาตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. พิจารณาใหความเหน็ชอบในสัดสวนการรับนักศึกษาโควตารับตรงไมนอยกวารอยละ 60 และรบั 
    ผานสวนกลางที่กําหนดไวขางตน โดยใหคํานึงตามเหตุผลและความจําเปนของแตละสาขาวิชา 
2. พิจารณาใหความเหน็ชอบวิธีการรับนักศกึษาโดยวิธีรับตรง จํานวน  3  วิธี ไดแก โควตาภาค 
    ตะวนัออกเฉียงเหนือ โควตาภาคอื่นและโครงการเฉพาะกิจของคณะ 
3. การดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกโควตาอื่นๆ ไดแก โควตานกักฬีา โควตาศิลปวัฒนธรรม  
   โควตาชางเผือก โควตาโอลิมปกวิชาการ โควตาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกและโครงการ 
   พิเศษ  ใหคณะกําหนดสัดสวนการรับเพิม่เติมนอกเหนอืจากโควตารบัตรงและรับผานสวนกลาง   
   เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ผานมามีจํานวนนักศึกษาในกลุมโควตาอื่นๆ มีจํานวนนอย 
4. ขอเสนอการรับนักศึกษาโควตาโครงการความรวมมอืกับหนวยงานภายนอกเพื่อสงเสริมความ 
   รวมมือทางวชิาการและเครอืขาย เชนโครงการเรียนลวงหนา   และมอบหมายกองบริการการศึกษา 
   กําหนดแนวทาง วธีิการ และการกําหนดหลักเกณฑการรับสมัครและคัดเลือกผูมี   สิทธิ์เขาศึกษา 
   รวมกับคณะ/ สาขาวิชาที่มีความรวมมือดงักลาวและจัดที่นั่งใหกับโควตาดังกลาว ตามขั้นตอน 
   ตอไปในสัดสวนตามความเหมาะสมเพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพจิารณา 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในกรณีดังตอไปนี้  
1. การรับนักศึกษาโควตารับตรงในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 60 และรับผานสวนกลาง

ตามที่กําหนด  
2. ประเด็นการพิจารณาในสวนอื่นๆ มอบหมายใหฝายวิชาการจัดทํารายละเอียดการกําหนด

แนวทาง วิธีการและหลักเกณฑในการรับสมัครและคัดเลือกผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  

 
 
 
 

 /3. ใหฝายวิชาการ… 
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3. ใหฝายวิชาการประสานกับคณะจัดทําแผนการรับและวิธีการรับนักศึกษา แสดง

สัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในทุก
สาขาวิชาที่เปดสอน และขอใหใหฝายวิชาการนําขอมูลดังกลาวขางตน ปรึกษากับรอง
ศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิกอน
นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

4. การรับบุคคลเพื่อศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาขอใหทุกคณะยุติการรับสมัครในคณะที่
มีสัดสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารยไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  ตั้งแตวัน
จันทรท่ี  21  เมษายน 2551  เปนตนไป โดยใหทุกคณะจัดทําแผนการรับและวิธีการรับ
นักศึกษา แสดงสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และขอใหคณะดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเปนกรรมการรวมสอบคัดเลือกบุคคลเขารับการศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษา  

5. เพื่อใหเกิดความหลากหลายในการแลกเปลี่ยนความรูและความรวมมือทางวิชาการจาก
สถาบันตางๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศอันจะเปนประโยชนตอคุณภาพการศึกษา 
ท้ังดานการเรียนการสอน และการวิจัย  ตลอดจนความโปรงใสในการบริหารจัดการ
ดังนั้น นับตั้งแตปการศึกษา 2551 เปนตนไป ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
5.1 พิจารณางดการอนุมัติใหอาจารยประจําและบุคลากรศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคณะที่ตนปฏิบัติงาน  
5.2 พิจารณาหลีกเ ล่ียงรับนักศึกษาที่สํ า เร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเขาปฏิบัติงานในตําแหนงอาจารย  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

4.2.1 ผลการพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ  
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคลเพือ่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่   1/2551  วันพฤหัสบดีที่  20  มีนาคม   2551  ที่ประชุม
ไดพิจารณาผลงานทางวิชาการตามขอคิดเหน็ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Readers)  ตามเกณฑและขอบังคับของ   
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เรียบรอยแลว  และไดอนุมัตผิลงานทางวิชาการของคณาจารย 
ดังนี ้ ผูผานเกณฑการประเมินจํานวน  5  คน ผูไมผานเกณฑการประเมินจํานวน  1  คน 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  

/ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา… 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

4.4.1 การขอยกเวนการใชขอบงัคบัวาดวยการสรรหาคณบดีฯ ในรายละเอียดบางขั้นตอน  
ในกรณีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฎ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย 
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข เสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณาการขอยกเวนการใชขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดีผูอํานวยการวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. ขอ .2545  ขอ 7.4  พิจารณาความ
เหมาะสมของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อดํารงตําแหนงคณบดีหรือผูอํานวยการวิทยาลัย โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของ
คณะหรือวิทยาลัยในชวงวาระการดํารงตําแหนงเปนสําคัญ  คณะกรรมการสรรหาสามารถรับฟงขอเสนอแนะจาก
แหลงภายนอกมหาวทิยาลัยได และอาจพจิารณาเชิญผูไดรับการเสนอชื่อมาพบกับคณะกรรมการหรือบุคลากรของคณะ
หรือวิทยาลยั เพื่อสัมภาษณหรืออภิปรายหรือสัมมนาก็ได  ใหประธานกรรมการและหรือกรรมการอีกคนหนึ่ง 
ทาบทามผูที่คณะกรรมการสรรหาเห็นวาเหมาะสมที่สุดที่จะดํารงตําแหนงตามลําดบั จนกวาจะไดผูยินยอมรับตําแหนง  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

   มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 
และการสาธารณสุขพิจารณาเสนอชื่อ ผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งเปนคณบดี 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดไมเกินจํานวน  3 คน และใหดําเนินการเพิ่มเติม 
ดังนี้  
1.  การทาบทามผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ ทาบทามดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน การเขาพบผูท่ี

ไดรับการเสนอชื่อโดยประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและ
การสาธารณสุขรวมกับคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ อยางนอย 3 ทาน โดยใหระบุ 
ขอมูลตางๆ จากการรับฟงความคิดเห็น จุดออน จุดแข็งขององคกร ปญหาภายในองคกร  
รวมท้ังความคาดหวังของบุคลากร และหนวยงานรวมผลิตบัณฑิตที่มีตอคณบดี 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข พรอมท้ัง ใหขอมูลของมหาวิทยาลัยใน 
รูปแบบเอกสาร ท่ีจะอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการวิทยาลัยแพทยศาสตรและ 
การสาธารณสุขตอผูท่ีไดรับการเสนอชื่อท่ีจะไดรับการแตงตั้งตอไปในอนาคต      

2. มอบหมายศาสตราจารย(เกียรติคุณ) นายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

 
/และการสาธารณสุข… 
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และการสาธารณสุข ดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ความคาดหวังท่ีมีตอ 
คณบดี ปญหาภายในองคกร จุดออน จุดแข็งขององคกร   จากบุคลากรทุกระดับ และจาก 
หนวยงานที่มีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
เชน แพทยสภา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลรวมผลิตแพทย  เปนตน  
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยตอไป 

3. คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมรายอื่นนอกเหนือจากที่
มีการเสนอมาไวแลวได 

      

4.4.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย กองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรม 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551  

 

   มต ิ ท่ีประชุมมีมตใิหถอนเรื่อง  
และขอใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

4.4.3 การพิจารณาจัดตัง้สถาบันภมิูภาคลุมน้าํโขงศึกษา 

  ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาการพิจารณาจัดตั้งสถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่  10/2550 วันวันอังคารที่  17  พฤศจิกายน  2550  มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษา ทั้งนี้ 
โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใครขอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติการจัดตั้งสถาบันดังกลาว   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เบื้องตนอนุมัติในหลักการ โดยใหสถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขงเปน 
หนวยงานภายใตการบริหารงานของรองอธิการบดีฝายวจัิย บริการวิชาการ และขอให 
โครงการจัดตัง้กองวิจัย บรกิารวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จัดทํารายละเอียด เชน  
รายการงบประมาณ รายรับ-รายจาย อัตรากําลังท่ีเหมาะสม  เปนตน และ เสนอที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยในคราวตอไป  
 

4.4.4 การพิจารณาจัดตัง้ วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการพิจารณาจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต
มุกดาหาร สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่  3.1.1 เรื่องรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ํา
โขง  ฝงตะวันออก  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดมุกดาหาร ความละเอียดทราบแลว  นั้น 
 

/เพื่อใหการดําเนินงาน… 
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  เพื่อใหการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขงฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเปนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่พํานักอาศัยในจังหวัดมุกดาหารและพื้นที่จังหวัดใกลเคียงรวมทั้ง
นักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศสาธารณรัฐเวียดนาม   ซ่ึงจากการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในระยะเวลาที่ผานมา  ไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากกลุมนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ดังกลาว 
เนื่องจากสาขาวิชาที่เปดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขงฯ เปนสาขาวิชาที่จําเปนตอการพัฒนา
ศักยภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติใหจัดตัง้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร ท้ังนี ้
ตองไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐเทานั้น เพื่อเปนงบลงทุนดานตางๆ  

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  

  ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาการจัดทําระเบยีบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยของคณะ/สํานกั/หนวยงาน  ซ่ึงมิไดจดัทําตาม
มาตรฐานและรูปแบบที่ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกาํหนด  ดังนัน้ ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมของคณะ/
สํานัก/หนวยงาน ในคราวตอไป ขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลยัพิจารณา ตรวจสอบ ความถูกตองของระเบียบ
วาระการประชุม เพื่อใหการดําเนินการประชมุสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมตเิห็นชอบมอบหมายฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงคณะ/ 
สํานัก/หนวยงาน ทราบขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม เพื่อใหการจัดทํา 
ระเบียบวาระการประชุมมีความเปนมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดยีวกัน ซ่ึงจะทําใหการ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย   
อีกท้ังเพื่อเปนแนวปฏิบตัิสําหรับคณะ/สํานัก/หนวยงาน ท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยจักไดถือปฏิบตัิ  โดยมีรายละเอียด  ดงันี ้

   การเสนอระเบียบวาระการประชุม   
   1. ใหทุกคณะ/สํานัก/หนวยงานจัดทําใบสรปุเร่ือง โดยมีองคประกอบ ดงันี ้
   1.1ความเปนมา/ขอเท็จจริง/ปญหา 
   1. 2 หลักการ/หลักแนวคิด 
   1.3 ประเด็นท่ีเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ/เพื่อโปรดพิจารณา          

      โดยระบุใหชัดเจนตามลาํดับ 
 

/1.4 เอกสารประกอบการพิจารณา… 
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1.4  เอกสารประกอบการพิจารณา ขอมูลเปรียบเทียบกบัเกณฑหรือ Benchmarking อ่ืนๆ 
1.5 ในกรณีท่ีใบสรุปเร่ืองเปนการแสดงความคิดเห็นของกรรมการ ซ่ึงจะสงผลตอผูท่ีไดรับ 

                การพาดพงิ ขอใหจัดสงเปนเอกสารปกปด  
   ท้ังนี้ หากคณะ/หนวยงานไมดําเนินการตามที่กําหนดไวขางตน สภามหาวิทยาลัย ขอใหฝาย 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ถอนระเบียบวาระการประชุมของคณะ/สํานัก/หนวยงานที่เสนอ 
ระเบียบวาระการประชุมดงักลาว กอนการจัดสงแฟมระเบียบวาระการประชุมตอ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

5.2 แจงกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  
4/2551  กําหนดเปนวันเสารที่  31  พฤษภาคม  2551  ณ หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน  ช้ัน  5  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร    
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  18.45 น. 
 
 
 
 
.....................................................     ………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ   
          ผูจดรายงานการประชุม      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                       
                                     ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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