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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  5/2551 
วันเสารท่ี   28  มิถุนายน   2551   เวลา   09.00  น. 

ณ   หองประชมุพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ   ชั้น  6  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. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
   8. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
   9. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
 10. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง   
 11. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร  
 12. คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร  
 13. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

14. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
15. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
16. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
17.  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ  

 
 

/ผูที่มาประชุมไมได…
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ผูที่มาประชุมไมได 

1. นายสุทธินนัท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   2. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
   3. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   4. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   5. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 

 ผูเขารวมประชุม 
  1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  2. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการ 

วิชาการ 
  3. นายไท     แสงเทียน  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
  4. ศาสตราจารยอภิชัย    พันธเสน  คณบดีคณะบริหารศาสตร 
  5. ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ   อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
  6. นายบันลือ     คงจันทร  รักษาราชการแทนคณบดีคณะนติิศาสตร 
  7. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย   นิลอาธิ   รักษาราชการแทนคณบด ี

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
  8.  นายนรินทร     บุญพราหมณ  รองคณบดีฝายวิชาการ 

คณะเกษตรศาสตร 
  9. นายธรรมวิมล    สุขเสริม   รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายแผน 

และประกนัคณุภาพคณะบริหารศาสตร 
  10. นายวรสิทธิ์     เจริญพุฒ  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝายบริหาร 
         คณะรัฐศาสตร   
  11. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 
 

เปดการประชมุเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาวเปดการ
ประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ  ดงันี ้
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานท่ีประชมุ  แจงที่ประชุม 
ดังนี ้
 

/1.1.1กรรมการสภามหาวิทยาลัย... 
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1.1.1   กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  5  ทาน   

คือ          
       1. นายสุทธินนัท     ปรัชญพฤทธิ์       

      2. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ       
      3. นายโสภณ    สุภาพงษ       
      4. ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ         
      5. รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล      

    คณบดีคณะเกษตรศาสตร    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
              

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจง 

1.2.1  การรายงานผลการดําเนินงานคณะ 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม เร่ือง การรายงานผลการดําเนินงานคณะ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่  4/2551  วันเสารที่  31  พฤษภาคม  2551 ที่ผานมา  เห็นชอบใหผูบริหารมหาวิทยาลัยในระดับคณะมีโอกาสเขา
รวมประชุมและรับฟงขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ดังนั้น ใครขออนุญาตใหคณบดีคณะ
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย  จํานวน  10  คณะ  รายงานผลการดําเนินงานเรียงตามลําดับคณะและตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้ 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประกอบดวย คณะเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร 
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ประกอบดวย  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร และ
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย คณะบริหารศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะ
ศิลปประยุกตและการออกแบบ   และคณะศิลปศาสตร 
    

   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาผูทรงคณุวุฒิไดใหขอเสนอแนะในการ 
ดําเนินงานของทุกคณะโดยสรุป ดงันี ้
1. ขอใหทุกคณะเนนการบริหารจัดการดานวชิาการเชิงคณุภาพ 
2. ขอใหทุกคณะเนนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาและบัณฑิตมี

ความเปนอตัลักษณท่ีพึงประสงค 
3. เนนใหชุมชนและภูมิภาคมสีวนรวมกับการบริหารจัดการเชิงวิชาการ  
4. เนนการสรางมาตรฐานการศึกษาดานวชิาชพีใหเปนท่ียอมรับ 

 
/5. เนนการดําเนินการตามปณิธาน… 
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5. เนนการดําเนนิการตามปณธิานและหลักการของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง พรอมท้ัง

สงเสริมใหคณะมีสวนรวมในการแกปญหาของชุมชนและภูมิภาค 
และขอใหคณบดีผูกอตัง้วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รายงานผลการดาํเนินงาน
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป  

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี  4/2551   

เม่ือวันเสารท่ี  31  พฤษภาคม   2551 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  4/2551  เม่ือวันเสารท่ี  31  พฤษภาคม   2551  
โดยมีขอแกไขดังนี ้
 

ขอความเดิม      แกไขเปน 
หนา  8  บรรทัดท่ี  18 
1.1 องคประกอบการสรรหา   1.1 องคประกอบของกรรมการ 
      นายกสภามหาวิทยาลัย               สรรหานายกสภา 

      มหาวิทยาลัย  
 

หนา 18  บรรทัดท่ี  5 
มติ ท่ีประชุมใหถอนเรื่อง    มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว 

อนุมัติ  และใหถอนเรื่องเฉพาะ
รายวิชา 1421 001 เสริมทักษะ
ภาษาองักฤษ   Preparative 
English   3(3-0-6)   ซ่ึงเปน
รายวิชาของคณะศิลปศาสตร  
โดยขอใหท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการของสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ัง 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ     

ไมมี 
 
 

        /ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง...   
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ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.2 เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
3.2.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสรมิและพัฒนากจิกรรมนักศึกษา 
  พ.ศ. ...      

นายไท   แสงเทียน  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย กองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  พ.ศ. ... ในเบื้องตนไดจัดสรรเงนิรายได
หมวดคาธรรมเนียมการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี  รายการคาบํารุงกีฬาและคาบํารุงกิจการนักศึกษา อัตรารอยละ 70 
เพื่อเปนการจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาเปนผูเสนอแผนการใชเงินและสภานักศึกษาอนุมัติ
แผนการใชเงินเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยนักศึกษาเปนผูดําเนินการดานกิจกรรม มีงานกิจการนักศึกษา
เปนผูควบคุมดูแล ในเบื้องตนไดขอยกเวนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535และเบิกจายตาม
ระเบียบเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและระเบียบของทางราชการ  การดําเนินการดังกลาวยังไมเกิดความคุมคาตอภารกิจ
และยังไมเกิดผลเชิงสัมฤทธิ์ 
 

ดังนั้น  งานกิจการนักศึกษา  จึงขอปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา คือ  รางระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ... ซ่ึงที่ประชุมผูบริหารในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2551  เมื่อวันที่ 1  เมษายน 2551 ไดอนุมัติ โดยมีสาระสําคัญ คือใหนําเงินรายไดหมวดคาบํารุงกีฬาและ
กิจกรรมตามที่ไดรับการจัดสรรมารวมกับหมวดเงินอุดหนุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณใหสําหรับการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา โดยมีตัวแทนฝายนักศึกษา
คือนายกสโมสรนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาเปนกรรมการ มาบริหารกองทุน เพื่อจัดใหมีการทําแผนการใชจาย
เงินกองทุน  การกํากับดูแลการใชจาย อนุมัติแผนการใชจาย อนุมัติการใชเงิน การประกันคุณภาพ  การตรวจการ
ดําเนินงานของกองทุน  การจัดทําบัญชีเสนอกรรมการเพื่อตรวจสอบ การรายงานผลตออธิการบดี   ทั้งนี้ เพื่อให
สามารถนําเงินกองทุนมาสมทบในรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดตามระเบียบราชการ   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการ
จัดกิจกรรมและสอดคลองกับภาวการณดานเศรษฐกิจและสังคม  เกิดความคุมคาเชิงภารกิจ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และกอใหเกิดประโยชนสุขตอนักศึกษา 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ และเห็นชอบโดยขอใหปรับแกตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยให
ขอสังเกต  ดงันี้ 
1. แกไขหลักการและเหตุผลในการจัดทําระเบียบ   
2. ขอ 8 องคประกอบของกรรมการบริหารกองทุน โดยเพิ่มจํานวนนักศึกษา  เชน เพิ่ม
ตัวแทนนายกสโมสรนักศึกษา 
3. ขอ 10 ใหนาํเงินกองทุนฝากกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย แทนธนาคารพานิชยท่ี
สะดวก 

/4. หมวด 2 หลักเกณฑการใชเงินกองทนุ... 
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4. หมวด 2 หลักเกณฑการใชเงินกองทุน  ขอใหตัดคําวา หมวด  ซ่ึงจะทําใหมีความชดัเจน
มากยิ่งขึน้ 
5. ขอ 7 (3) รายละเอียดกิจกรรมที่เปนประโยชนเชงิสัมฤทธ์ิผล  วัตถุประสงคของเงนิกองทุน
ตองระบุกิจกรรมนักศึกษา ท้ัง  5 ดานตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด 
ท้ังนี้ มอบหมายใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง กอนเสนอนายก
สภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามประกาศใชตอไป 
 

3.2.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ.   
  ผูชวยศาสตราจารยกังวาน    ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม 

เพื่อพิจารณา ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานจัดการทรัพยสินทางปญญา  พ.ศ.  ...  นับตั้งแต
ไดจัดตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้นตั้งแตป 2533 มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินงานวิจัยและสรางสรรคอยางตอเนื่อง 
และมีผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ถึงปจจุบัน จํานวน 18 รายการ โดยผลงานดังกลาวเกิดจากงานวิจัยที่
นักวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได) และงบประมาณจาก
หนวยงานอื่น ผลงานทรัพยสินทางปญญาบางเรื่องสามารถนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดแลว         แตปจจุบัน 
การดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยยังไมมีรูปแบบและขอกําหนดที่ชัดเจนในเรื่องการบริหาร การ
ดําเนินการรวมถึงสัดสวนการแบงผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสินทางปญญาเหลานั้น นอกจากผลงานวิจัยของอาจารย 
บุคคลากรแลว ยังมีผลงานวิทยานิพนธและงานสรางสรรคของนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
เพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง ผลงานตาง ๆ เหลานั้นก็ยังไมมีรูปแบบการจัดการดานสิทธิ ความเปนเจาของในผลงานและ 
การนําไปใชประโยชนอยางเปนระบบ ซ่ึงงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษาไดมีความพยายามในการจัดทํา
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของเสนอผานกรรมการบริหารมาตั้งแตป 2548 แตปจจุบันระเบียบดังกลาวก็ยังไมไดมีการ
ประกาศ ไมมีการบังคับใชอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย
มีรูปแบบที่ชัดเจนเปนไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงไดจัดตั้งคณะทํางานจัดทํารางระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวยการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยมีเหตุผลและความจําเปนในการจัดทํารางระเบียบฯ 
ดังนี้ 

1.  นโยบายและรูปแบบการแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการนําทรัพยสินทางปญญาไปใชใน
เชิงพาณิชยนั้น เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาที่เกิดขึ้นใหครบวงจร การแบงปน
ผลประโยชนที่ เกิดขึ้นจําเปนตองมีนโยบายในการจัดสรรที่ชัดเจน เปนรูปธรรมและเปนที่ยอมรับของนักวิจัย 
หนวยงานเจาของงานวิจัยและหนวยงานที่ใหทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อเปนแรงจูงใจกระตุนใหเกิดการสรางสรรคและ
นําทรัพยสินทางปญญาที่คิดคนขึ้นไปใชประโยชน 

2.  การที่จัดทํารางระเบียบ ฯ เพื่อความคุมครองสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์เพียงฉบับ
เดียวนาจะทําใหหนวยงานที่รับผิดชอบและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ มีความสะดวกในการบริหารจัดการ  ทั้งนี้ในการ
จัดทํารางระเบียบฯ ดังกลาวไดศึกษาแนวทางจากมาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่ไดจาก 
 

/การวิจยั... 
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การวิจัย        ซ่ึงเปนผลจากรายงานการวิจัยเร่ือง “โครงการศึกษาการจัดสรรสิทธิประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาที่
ไดจากการวิจัย” จัดทําโดยสถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
   ทั้ งนี้ จ ากการศึกษาขอมูลของมหาวิทยาลั ยหลายแห ง  เชน  มหาวิทยา ลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่มีระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยสินทางปญญาหลายฉบับ นั้น เนื่องจากไดมี
การพัฒนาระเบียบ/ประกาศดังกลาวมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน แตเนื้อหาในระเบียบตาง ๆ ใชคําจํากัดความ
และหลักเกณฑเดียวกันในการพิจารณา 

3.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดกําหนดสัดสวนการจัดสรรผลประโยชนใหนักวิจัยรอยละ 80 
เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางผลงาน และใหมหาวิทยาลัยรอยละ 10 เพื่อใชในการบริหารจัดการนําผลงานวิจัยนั้นไปใช
ใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย  โดยการจัดสรรผลประโยชนมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ที่อยูระหวาง
การเริ่มดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเปนการสงเสริมใหมีการพัฒนางานวิจัยเพื่อจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาและใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยขอใหแกไขตามขอสังเกตของกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
ดังนี้   
1. ปรับสัดสวนการจัดสรรผลประโยชนเปนอัตราสวนระหวางนักวิจัย:มหาวิทยาลัย:คณะ   
เทากับ 70:15:15  ตามลําดบั  
2. ขอใหทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารงานจัดการทรพัยสิน
ทางปญญา พ.ศ. 2551 ทุก 5 ป 
3. ขอ 20 เพิ่มเติมขอความใหมีความสมบูรณ บรรทัดท่ี 3 เชื่อมตอบรรทัดท่ี 4 ของขอ 20 
ขอความยงัไมครบถวน 
 

3.2.3 การจัดตั้งสถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ผูชวยศาสตราจารยกังวาน ธรรมแสง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม 
เพื่อ พิจารณา เร่ือง การจัดตั้งสถาบันลุมน้ําโขง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2551 วันเสารที่ 19 เมษายน 
พ.ศ.2551 ระเบียบวาระที่ 4.4.3 ซ่ึงมีมติเห็นชอบ และอนุมัติในหลักการใหสถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขงศึกษาเปน
หนวยงานภายใตการบริหารงานของรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และขอใหจัดทํารายละเอียดดาน
งบประมาณ และอัตรากําลังที่เหมาะสม เพิ่มเติมในเอกสารประกอบการพิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวถัดไปโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ ใครขอรายงานการจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมดังกลาว ดังนี้ 
 
 
 

/ขอความเดิม/แกไขเปน... 
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ขอความเดิม แกไขเปน 

หนา 5 ขอ 7.1 วัตถุประสงค ขอ 2 
   เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการเผยแพรผลงานและ
องคความรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาภูมิภาคฯ 

 
    เพื่อสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการ
เผยแพรผลงานและองคความรูเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพฒันา
ภูมิภาคฯ 

หนา 6 ขอ 8 โครงสรางการบรหิารงาน 
   เปนหนวยงานภายใตการบริหารงานของ อธิการบดี 

 
    เปนหนวยงานภายใตการบริหารงานของ รองอธิการบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ 

หนา 6 ขอ 8 โครงสรางการบรหิารงาน สวนวธิีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน 
    การแตงตั้งตําแหนงผูอํานวยการสถาบัน ใหเปนไปตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยหลกัเกณฑและ
วิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการศูนย  พ.ศ. 2550 
 

 
 
   คณะกรรมการอํานวยการจักกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
ผูอํานวยการสถาบัน และเสนอชื่อใหอธิการบดีเปนผูลงนามแตงตั้ง 
โดยกําหนดภาระหนาท่ีของผูอํานวยการสถาบัน ดังนี้ 
1.กําหนดนโยบายของสถาบันฯ 
2.กํากับดูแล และตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานของสถาบันฯ 
3.ติดตามประเมินผลการดําเนนิงานของสถาบันฯ 
4.รายงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา ทราบ 
5.อนุมัติกฎระเบียบตาง ๆ ของสถาบันฯ 

หนา 9 ขอ 10   ตารางงบประมาณ 
   แสดงรายละเอียด งบบริหารจัดการสถาบัน 3 หมวด คือ  
1) หมวดคาจางและเงินเดือน  
2) หมวดคาตอบแทน ใชสอยวัสดุ และ  
3) หมวดคาครุภัณฑ 

 
    
    
แจกแจงรายละเอียดหมวดคาใชจาย คาจางและเงินเดือน 
(คาตอบแทนผูอํานวยการสถาบันฯ และคาจางนักวิชาการดาน
สารสนเทศ) เพิ่มเติม 

หนา 10 ขอ 12 ตารางเกณฑประเมินผลสําเร็จของ
โครงการ (Key Performance Indicator) 
   แสดงกิจกรรม และเกณฑการประเมินผลของสถาบันฯ 

 
   แจกแจงรายละเอียด สวนเกณฑการประเมินผลของสถาบันฯ โดย
ระบุจํานวนคาเปาหมายใหชัดเจน 

  
 
 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 
 
 

/มติ... 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหจัดตั้งสถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขง และเสนอใหมีการดําเนิน 

โครงการศึกษาเกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารที่เนนเปนความรวมมือในเชิงพฒันา    โดยให 
สถาบันลุมภูมิภาคน้าํโขงเปนหนวยงานในการดําเนินโครงการ  อีกท้ัง ขอใหมีการดําเนินการ 
ประสานงานกบัสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องงบประมาณสนับสนนุโดย 
เรงดวน 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.3 เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 

 

3.3.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวใหเสนอในการประชุมสภามหาวทิยาลัยคราวตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 ขออนุมัติระเบียบวาดวย หลักเกณฑการเปดรายวิชา  และคาตอบแทนอาจารยผูสอน 
ภาคฤดูรอน  พ.ศ. 2551 

  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การ
ขออนุมัติระเบียบวาดวย หลักเกณฑการเปดรายวิชาและคาตอบแทนอาจารยผูสอน ภาคฤดูรอน พ.ศ. 2551 เนื่องจาก
ปจจุบันนักศึกษามีจํานวนมากขึ้น จึงมีความตองการที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆที่คณะเปดบริการมากขึ้น และ
หลักเกณฑการเปดรายวิชา และอัตราคาตอบแทนอาจารยผูสอนภาคฤดูรอนที่ใชอยูยังไมเหมาะสม จึงสมควรกําหนด
อัตราขึ้นใหม ซ่ึงไดผานการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ 2551 แลว ดังนั้น จึงใครขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบระเบียบวาดวย
หลักเกณฑการเปดรายวิชา การจัดสรร และคาตอบแทนอาจารยผูสอน ในการดําเนินงานภาคฤดูรอน พ.ศ. 2551 ตาม
รางที่แนบ โดยมีประเด็นดังตอไปนี้ 

1 หลักเกณฑในการเปดรายวิชาภาคฤดูรอน 
1.1 การเปดรายวิชาในภาคฤดูรอนใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีเจาของรายวิชาโดยผานความเห็นชอบ

ของประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานสาขาวิชา 
1.2 รายวิชาที่เปดเพียงกลุมเดียวจะตองมีนักศึกษาไมนอยกวา 10 คน หากมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอย

กวา 10 คน และคณะยืนยันที่จะเปดรายวิชาดังกลาว ใหคณบดีเจาของรายวิชาเปน  ผูกําหนดอัตรา
คาตอบแทนอาจารยผูสอนไมเกินตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหรับผิดชอบคาตอบแทนสวนที่เกิน
จากคาหนวยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน  

 
 

/1.3รายวิชาใดที่มีจํานวนนักศึกษา… 
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1.3 รายวิชาใดที่มีจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมาก ใหแบงกลุมการเรียนไดกลุมละไมนอยกวา 40 

คน และในกลุมสุดทายของวิชานั้นอาจมีจํานวนนักศึกษานอยกวา 40 คนได แตตองไมนอยกวา 20 
คน สําหรับรายวิชาปฏิบัติการหรือรายวิชาที่มี หนวยกิตปฏิบัติการรวมอยูดวย จํานวนนักศึกษาแตละ
กลุมและการแบงกลุมให เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

1.4 เกณฑอ่ืนใดที่นอกเหนือจากที่ระบุไว ใหมหาวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศเพิ่มเติม  
2 อัตราคาตอบแทนอาจารยผูสอน  

2.1 คาตอบแทนอาจารยผูสอน หนวยกิตละ 4,500 บาท ตอ 1 กลุม 
2.2 กรณีที่จํานวนนักศึกษาในกลุมเกิน 40 คน  ในจํานวนที่เกิน อาจารยผูสอนจะไดรับคาตอบแทนเพิ่ม

จากขอ 2.1 อีก 75 บาท ตอ 1 หนวยกิต ตอนักศึกษา 1 คน  
3.   การบังคับใชระเบียบนี้ ตั้งแตภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2550  เปนตนไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑการเปดรายวิชาและคาตอบแทนอาจารยผูสอน 

ในการดําเนินงานภาคฤดูรอน ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น    ท้ังนี้     ขอใหฝายวิชาการ 
ตรวจสอบกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ในการประกาศใชระเบียบวาดวย หลักเกณฑการ 
เปดรายวิชาและคาตอบแทนอาจารยผูสอน ภาคฤดูรอน   พ.ศ.   2551  สามารถประกาศใช 
ระเบียบนี้ยอนหลังไดหรือไม โดยหากสามารถประกาศใชยอนหลังได  ตั้งแตภาคการศึกษา 
ฤดูรอน ปการศึกษา 2550   ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนามและประกาศตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
   ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

   ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

ไมมี 

 
 
 
 
 

 
/ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 การขออนุมัตหิลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางการแพทยทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีร 
 หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2551    
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา  

เร่ือง  การขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทยทางเลือก สาขาวิชาโฮมีโอพาธีร หลักสูตรใหม  พ.ศ. 
2551  โดยคณะเภสัชศาสตร ไดดําเนินการแกไข/ปรับปรุงใหสอดคลองกับมาตรฐานของ European Committee for 
Homoeopathy (E.C.H) และ Liga  Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI)  เพื่อเสนอขออนุมัติสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเปดหลักสูตรดังกลาว ในปการศึกษา  2551 
  ทั้งนี้งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ
ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตองกอนเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 30  วัน นับจากวันที่ที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปดหลักสูตร 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.2 แผนการใชจายงบประมาณรายได ... 



 12
5.2 แผนการใชจายงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม คร้ังท่ี  2) 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ    ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    เสนอที่ประชุมเพื่อ  

พิจารณา แผนการใชจายงบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (เพิ่มเติม คร้ังที่  2)  ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดทําสัญญาจางกับหางหุนสวนจํากัด จั่วเซงยโสธร เพื่อทําการกอสรางโรงอาหารกลาง  1 หลัง 
11,111,111.00 บาท นั้น  บัดนี้ การกอสรางอาคารดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดสงวนสิทธ์ิการเรียก
คาปรับกับผูรับจาง  จํานวน  2  คร้ัง  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,250,444.22  บาท  เนื่องจาก แผนการดําเนินงานดานตางๆ 
ยังคงมีความจําเปนในการใชจายงบประมาณจํานวนมากเพื่อการจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแกนักศึกษา
ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่เพื่อการรับประทานอาหาร หรือโรงอาหารกลาง ซ่ึงมหาวิทยาลัยฯ ได
ดําเนินการกองสรางโรงอาหารกลางหลังใหมขึ้นตามที่กลาวขางตน  แตบริเวณโดยรอบอาคารยังขาดความสมบูรณ 
ขาดครุภัณฑและอุปกรณประจําอาคารที่จําเปนเพื่อใหการใชงานของอาคารดังกลาวไดอยางเต็มประสิทธิภาพ หากจะ
ใชงบประมาณในสวนเงินสํารองจายทั่วไปที่ตั้งงบประมาณการไวไปสนับสนุนการดําเนินงานดังกลาว  อาจสงผลตอ
การสนับสนุนงบประมาณใหแกกิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวนที่จะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่เหลือของปงบประมาณ 
  ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงใครขอนําเงินคาปรับโครงการกอสรางโรงอาหารกลางจํานวนดังกลาวขางตน 
เพื่อการปรับปรุงบริเวณโดยรอบและจัดหาครุภัณฑ อุปกรณประจําอาคารที่จําเปนเพื่อใหสามารถใชอาคารดังกลาวใน
การใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 
 
 
.....................................................     ………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ   
          ผูจดรายงานการประชุม      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                       
                                     ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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