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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  6/2551 
วันเสารท่ี   26  กรกฎาคม   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. นายสุทธินนัท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   7. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
   8. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   9. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
 10. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
 11. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
 12. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง      
 13. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 

 14. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร  
 15. คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร  
 16. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

 17. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
 
 

/18. รองศาสตราจารยสัมมนา... 
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18. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
19. ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี   กงเพชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา   
20. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
 

ผูที่มาประชุมไมได 
1. ศาสตราจารยปริญญา      จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

   2. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   3. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
  

 ผูเขารวมประชุม 
  1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  2. 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 ้

1.1.1   กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  2  ทาน   
คือ          

       1. ศาสตราจารยปริญญา จินดาประเสริฐ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ   
      2. นายโสภณ  สุภาพงษ    กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ   

              

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ... 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหารและคณาจารยประจํา   
 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม เร่ือง  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหารและ
คณาจารยประจํา  ตามที่ รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ครบวาระการดํารงตําแหนง
เปนคณบดีคณะเภสัชศาสตร  ในวันที่  8  พฤศจิกายน  2550 กอนการครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดําเนินการเลือกซอมเพื่อใหไดจํานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารแทนตําแหนงดังกลาว โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่  10/2550  
วันที่  27 พฤศจิกายน  2550 ระเบียบวาระการประชุมที่  5.4 พิจารณาเลือกผูแทนผูบริหารเปนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนคณบดีคณะ
เภสัชศาสตรวาระที่สองเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร    ตั้งแตวันที่  28  พฤศจิกายน  2550 ถึงวันที่  
12  พฤศจิกายน  2551  

ตามที่ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์ ไดลาออกจากตําแหนง คณบดีคณะศิลปศาสตร  ตั้งแตวันที่   
29  กุมภาพันธ  2551 ซ่ึงเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลง
วันที่  13  พฤศจิกายน  2549  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดดําเนินการเลือกซอมเพื่อใหไดจํานวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเสร็จส้ินแลว  จึงประกาศรายชื่อผูที่ไดรับคัดเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบริหาร คือ 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร  ตําแหนง คณบดีคณะศิลปศาสตร  ตั้งแตวันที่  18  เมษายน  2551 ถึงวันที่  12  
พฤศจิกายน  2551 

  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา ได
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจําแทนตําแหนงที่วางลง 1 ตําแหนง ผลการคัดเลือก 
คือ ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี  กงเพชร  ผูแทนคณาจารยประจําคณะศิลปศาสตร  ตั้งแตวันที่  6  มิถุนายน  2551 – วันที่  

28  พฤศจิกายน  2551       
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.2 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาส 3 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551  ณ  ส้ินไตรมาส ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับงบประมาณ 
 

/ทั้งส้ิน  610,197,500.00  บาท...   
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ทั้งสิ้น  610,197,500.00  บาท  และไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว เปนเงิน  610,197,500.00  บาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 
100.00  ของงบประมาณที่ไดรับ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2551  มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งส้ิน  เปนเงิน  
368,523,860.94  บาท คิดเปนรอยละ  60.39  ของงบประมาณที่ไดรับ  หรือคิดเปนรอยละ  60.39  ของงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด 

  ในสวนของงบประจํา  มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น  เปนเงิน  289,573,679.94  บาท  คิด
เปนรอยละ 84.71  ของงบประมาณที่ไดรับ  หรือคิดเปนรอยละ  84.71  ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด 

  สําหรับงบลงทุน  มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น  เปนเงิน  78,950,181.11  บาท  คิดเปนรอย
ละ 29.42  ของงบประมาณที่ไดรับ  หรือคิดเปนรอยละ 29.42  ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด โดย
สามารถจําแนกการเบิกจายตามหมวดรายจายตาง ๆ  ไดดังนี้ 
 

รายจายจริง 
เงินประจํางวดที่ไดรับอนุมัติ 

รอยละ 

ประเภทรายจาย - หมวดรายจาย 
งบประมาณที่

ไดรับ จํานวนเงิน 
(บาท) 

รอยละ (เทียบกับ
งบประมาณที่

ไดรับ) 

จํานวนเงิน (บาท) 
เทียบกับ
งบประ
มาณที่
ไดรับ 

เทียบกับเงิน
ประจํางวด 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. งบบุคลากร 134,152,400 134,152,400 100.00 116,835,382.56 87.09 87.09 

   1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 127,811,500 127,811,500 100.00 113,317,758.59 88.66 88.66 

   1.2 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 6,340,900 6,340,900 100.00 3,517,623.97 55.48 55.48 

2. งบดําเนินงาน 93,910,100 93,910,100 100.00 62,968,647.38 67.05 67.05 

   2.1 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ  
         วัสดุ 

78,121,400 78,121,400 100.00 47,748,486.46 61.12 61.12 

   2.2 หมวดคาสาธารณูปโภค 15,788,700 15,788,700 100.00 15,220,160.92 96.40 96.40 

3. งบลงทุน 268,376,300 268,3.76,300 100.00 78,950,181.00 29.42 29.42 

   3.1 หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ 

         สิ่งกอสราง 
268,376,300 268,376,300 100.00 78,950,181.00 29.42 29.42 

4. งบเงินอุดหนุน 113,758,700 113,758,700 100.00 109,769,650.00 96.49 96.49 

   4.1 หมวดเงินอุดหนุน 113,758,700 113,758,700 100.00 109,769,650.00 96.49 96.49 

รวมทั้งสิ้น 610,197,500 610,197,500 100.00 368,523,860.94 60.39 60.39 

 

 

 

 

/เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไว...   
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เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไว  พบวาการเบิกจาย  ต่ํากวา  แผนที่กําหนด  กลาวคือ  

แผนการเบิกจาย ณ 30 มิถุนายน  2551  จะเทากับ  458,346,130  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  75.11  ของงบประมาณที่
ไดรับและ  ต่ํากวา  เปาหมายการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลไดกําหนดไว  ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ที่กําหนดใหสวน
ราชการเบิกจายงบประมาณใหไดในอัตรารอยละ 70.00  ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  อยางไรก็ตาม รอยละการ
เบิกจายงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ. 2551  จํานวนรอยละ 60.39  นั้น  สูงกวา  รอยละการเบิกจายงบประมาณ
ของปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ในชวงเวลาเดียวกันอยูรอยละ  10.56  เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีการอนุมัติ
งบประมาณลาชา 
 สําหรับงบประมาณทีก่ันเงนิไวเบกิจายเหลื่อมปของงบประมาณ 2550  มียอดการกนัเงินทั้งส้ิน  
125,658,171.09  บาท  เบิกจายแลว  82,266,791.89  บาท  คิดเปนรอยละ 65.47  ของงบประมาณที่กนัเงินไวเบิกจาย
เหล่ือมป  คงเหลือที่ตองเบิกจาย  จํานวน  43,391,379.20   บาท 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  
  มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหขอสังเกตเรื่องการดําเนินการเบิกจายงบประมาณที่ลาชาอยาง 

ตอเนื่องเปนประจําทุกปในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ซ่ึง ดังนั้น ขอใหคณบดีทุก
คณะ กํากับ ดูแลการดําเนินการเบิกจายดวยความรอบคอบ ใหถูกตอง แมนยําตามระเบียบ
พัสดุ  โดยงบประมาณที่ไดรับขอใหดําเนินการตามกฎเกณฑ ท้ังนี้ หากมีขอขัดของหรือเกิด
ปญหาในการดําเนิน ขอใหคณบดีรายงานอธิการบดีโดยเรงดวน พรอมท้ังเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยใหดําเนินการติดตอ ทาบทาม บุคคลท่ีมีความรูความสามารถมาเปนท่ีปรึกษา
เร่ืองกฎ ระเบียบพัสดุของมหาวิทยาลัยตอไป  
 

1.2.3 การรายงานผลการดําเนินการสอบสวนทางวินยั (ลับ) 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินการสอบสวนทางวินัย ตามบันทึกขอความ ที่ 
ศธ 0529.17/159 เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการสอบสวนการกระทําที่เปนการลวนลามทางเพศ  ความละเอียด
ทราบแลว นั้น 

  ในการนี้ ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกฏู  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรายงานผลการกระทํา
ความผิดทางวนิัยและการดําเนินการลงโทษ  (รายละเอยีดตามประกอบการประชุม) 
      
   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ... 
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มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ โดยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนนิการ ในประเด็น ดงัตอไปนี ้
 1. การกระทําความผดิท่ีคณะกรรมการสอบสวนวินัยรายแรงพิจารณาตัดสินนั้น เหมาะสม 

    กับพฤติกรรมท่ีกระทําหรือไม 
2. การออกคําสั่งไลขาราชการออกจากราชการเปนอํานาจอธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย  
    เนื่องจากนติิกรของมหาวทิยาลัยท่ีดําเนนิการจัดทําเอกสารดังกลาวยังขาดความชดัเจน 

   และไมเรียบรอย ดังนั้น ขอใหนิติกรดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารใหมี 

   ความถูกตองและชัดเจน  เพื่อปองกันปญหาในประเด็นอื่นๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย 
   ขอใหรายงานผลการดาํเนนิการดังกลาวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

3. มอบหมายใหอธิการบดีแตงตั้งคณะทํางานพิจารณาแนวทาง มาตรการในการปองกันและ 
   แกไขการกระทําที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  โดยใหรายงาน 

   ความกาวหนาของการดําเนินการตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนระยะๆ   
 4. สรางความเขาใจใหกับนักศึกษาเพื่อทราบขั้นตอนในการดําเนินการปองกันปญหาอันจะ 

    นํามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
5. การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาตองมีกระบวนการประเมินผลท่ีชัดเจน ในรูปแบบ 

    ของคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน โดยมีมติท่ีประชุมและรายงานการประชมุของ 
    คณะกรรมการพิจารณาประเมินผลการเรียน 

6. ควรจัดใหมีผูรวมสอนและรวมพิจารณาผลการเรียนในทุกรายวิชา เพื่อเปนการปองกันมิให 
    เกิดการกระทําดังกลาวซ้ําอีก 
7. การประเมินผลการเรียนตองเปนไปตามเกณฑของแบบประเมินผล 

8. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมที่เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัยใหเผยแพร 
    ตอสาธารณชน พรอมท้ังจัดทํากิจกรรมใหกับนักศึกษา บุคลากร เพือ่กระตุน เตือน สราง 
    เสริมจิตสํานึกท่ีดีตอมหาวิทยาลัย   
ในการนี้ ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยไดชมเชย  ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร  คณบด ี

คณะศิลปศาสตร ท่ีไดแสดงความรับผดิชอบตอการกระทําของผูใตบงัคับบัญชา โดยจัดสง 
จดหมายแสดงความเสียใจกบัเหตุการณท่ีเกิดขึ้นตอศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล  
นายกสภามหาวิทยาลัย   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/1.2.4 การเปนเจาภาพกีฬาบุคลากร...   
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1.2.4 การเปนเจาภาพกีฬาบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังท่ี  29   

ประจําป  2553  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม เร่ือง  การเปนเจาภาพกีฬาบุคลากร  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  
คร้ังที่  29  ประจําป  2553  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  คร้ังที่  3/2551  เมื่อวันที่  
29  พฤษภาคม  2551  เห็นชอบใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  คร้ังที่  29  ประจําป  2553  และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  คร้ังที่  
5/2551  เมื่อวนัที่  24  มิถุนายน  2551  ไดรับทราบและเห็นชอบแลวนัน้ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)    
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

   2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           คร้ังท่ี  5/2551  เม่ือวันเสารท่ี  28  มิถุนายน  2551 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  5/2551  เม่ือวันเสารท่ี  28  มิถุนายน   2551  
โดยมีขอแกไขดังนี ้
 

ขอความเดิม      แกไขเปน 
หนา  5  บรรทัดท่ี  24 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบโดย มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

ขอใหปรับแกตามที่กรรมการสภามหา  โดยขอใหปรับแกตามที ่
มหาวิทยาลัยใหขอสังเกต...        กรรมการสภามหาวิทยาลัยให 

ขอสังเกต   ดงันี้ 
1.  แกไขหลักการและเหตุผลใน 
    การจัดทําระเบียบ   

  2. ขอ 8 องคประกอบของ 
         กรรมการบริหารกองทุน โดย 

    เพิ่มจํานวนนักศึกษา  เชน  
    เพิ่มตัวแทนนายกสโมสร 
    นักศึกษา 
/3. ขอ 10 ใหนาํเงินกองทุน... 
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3. ขอ 10 ใหนาํเงินกองทุนฝาก 
    กับธนาคารพานิชยท่ีสะดวก 
   และ/หรือ สหกรณออมทรัพย 
    มหาวิทยาลัย   
4. หมวด 2 หลักเกณฑการใช 
    เงินกองทุน  ขอใหตัดคาํวา  
    หมวด  ซ่ึงจะทําใหมีความ 
    ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 
5. ขอ 7 (3) รายละเอียดกิจกรรม 
    ท่ีเปนประโยชนเชงิสัมฤทธิ์ 
    ผล  วัตถปุระสงคของ 
    เงนิกองทุนตองระบุกิจกรรม 
    นักศึกษา ท้ัง  5 ดานตาม 
    เกณฑท่ีสํานักงาน 
    คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    กําหนด 

ท้ังนี้ มอบหมายใหฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกตอง 
กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลง
นามประกาศใชตอไป  
 

หนา  7  บรรทัดท่ี  24 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบโดย มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบ 

ขอใหปรับแกตามที่กรรมการสภามหา  โดยขอใหปรับแกตามที ่
        มหาวิทยาลัยใหขอสังเกต...        กรรมการสภามหา  ดังนี ้

1. ปรับสัดสวนการจัดสรร 
ผลประโยชนเปนอัตราสวน 
ระหวางนักวิจัย: 
มหาวิทยาลัย:คณะ   
เทากับ 70:15:15  ตามลําดบั 
 
 
 

/2.  ขอใหทบทวนระเบียบ... 
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2.  ขอใหทบทวนระเบียบ 
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
      วาดวยการบริหารงาน       
      จัดการทรัพยสินทาง 
      ปญญา พ.ศ. 2551 ทุก 5 ป 
3.   ขอ 20 เพิ่มเติมขอความใหมี 
      ความสมบรูณ บรรทัดท่ี 3  
      เชื่อมตอบรรทัดท่ี 4 ของขอ  
      20 ขอความยังไมครบถวน 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ     
  3.1.1 การรายงานผลการดําเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานคณะกรรมการ 

สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข แจงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การรายงานผลการ
ดําเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 4/2551  
วันเสารที่  28  พฤษภาคม  2551     เห็นชอบใหคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ดําเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่  3/2551 วันเสารที่  19  เมษายน 2551  ดังนี้  

1. การทาบทามผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ทาบทามดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน การเขาพบผูที่ไดรับการ
เสนอชื่อโดยประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
รวมกับคณะกรรมการสรรหาคณบดีฯ รวมกันอยางนอยจํานวน  3 ทาน โดยใหระบุขอมูลตางๆ 
จากการรับฟงความคิดเห็น จุดออน จุดแข็งขององคกร ปญหาภายในองคกรรวมทั้งความคาดหวัง
ของบุคลากร และหนวยงานรวมผลิตบัณฑิตที่มีตอคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข พรอมทั้ง ใหขอมูลของมหาวิทยาลัยในรูปแบบเอกสาร ที่จะอํานวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตอผูที่ไดรับการเสนอชื่อที่จะไดรับ
การแตงตั้งตอไปในอนาคต      

2. มอบหมายศาสตราจารย(เกยีรติคุณ)นายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ดําเนินกระบวนการรับฟงความคิดเห็น ความคาดหวังที่มตีอคณบดี ปญหาภายในองคกร จุดออน 
จุดแข็งขององคกร   จากบุคลากรทุกระดับ และจากหนวยงานที่มีสวนรวมในการผลิตบัณฑิตของ
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  เชน แพทยสภา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค 
โรงพยาบาลรวมผลิตแพทย  เปนตน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

/3.คณะกรรมการสรรหา... 
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3. คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมรายอื่นนอกเหนือจากที่มีการ

เสนอมาไวแลวไดทั้งนี้  ขอใหดําเนินการกระบวนการสรรหาฯ แลวเสร็จภายใน 6 สัปดาห  กอน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย วันเสารที่  26 กรกฎาคม 2551   และหากสามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน  2551 ขอใหรายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
คราวตอไป 

   ความละเอียดทราบแลว  นั้น  ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข   ไดดําเนินการตามขอ 1 และ 2  เรียบรอยแลว สวนการพิจารณารายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสม คาดวาจะ
สามารถดําเนินการแลวเสร็จและพรอมเสนอรายชื่อในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป  (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและขอใหคณะกรรมการสรรหาคณบดฯี  เสนอรายชือ่ผูท่ีสมควร 
ไดรับการแตงตั้งเปนคณบดวีิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขในการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
  
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.2  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 
3.2.1 แผนการรับบคุคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา   

ประจําปการศกึษา   2552-2555     

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
เร่ือง แผนการรับบุคคลเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบณัฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา   2552-2555  ตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังที่  3/2551  วันเสารที่  19  เมษายน  2551 ระเบียบวาระที่ 4.1.2 นโยบายและวิธีการ
คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศกึษา  2552 มีมติเห็นชอบใหฝายวิชาการประสาน
กับคณะจัดทําแผนการรับและวิธีการรับนกัศึกษา พรอมแสดงสัดสวนอาจารยตอจํานวนนกัศึกษาในระดับปริญญาตรี
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

  กองบริการการศึกษา  ไดดําเนินการจัดทํารายละเอียดแผนการรับ วิธีการรับนักศึกษาและแสดง
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับปริญญาตรีประกอบการพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 

 

 

/มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ... 
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มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ โดยขอใหรองอธิการบดฝีายวชิาการดําเนินการตรวจสอบขอมูล 

แผนการรับนกัศึกษากับกองแผนงานใหมีความถูกตองและชัดเจนอีกคร้ัง  โดยขอใหพจิารณา 
คุณภาพการเรียนการสอนเปนสําคัญ ท้ังนี้ ขอใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน 

คราวตอไป 
  
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 

3.3  เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามมติท่ีประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย 

 ไมมี 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 การเสนอโครงการ การประชมุวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคิด 

ศาสตราจารย(คลินิกเกียรติคุณ) นายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ ประธานสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การเสนอโครงการ การประชุม
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคิด ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดนโยบายในการ
พัฒนาการเรียนการสอน  โดยการเรียนการสอนที่เนนใหนักศึกษาไดฝกคิดมากกวาการเรียนการสอนที่สงเสริมให
นักศึกษาจํา  ดังนั้น  จึงใครเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการจัดโครงการ การประชุมวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่สงเสริมใหนักศึกษาคิด  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)     

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

   มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการและขอใหเสนอโครงการที่เปนไปตามรูปแบบ 

มาตรฐานและใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในรายละเอียดตอไป 
 

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 

  4.2.1 ขออนุมัติแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

     ศาสตราจารย(คลินิกเกียรติคุณ) นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การ
พิจารณาแตงตั้ งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย  และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการเปนผูพิจารณา 
 
 
 

/ดําเนินการตามหลักเกณฑ… 
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ดําเนินการตามหลักเกณฑ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยกําหนดแลว
นําเสนอความเห็นตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง
วิชาการ   คร้ังที่ 2/2551  วันพฤหัสบดีที่  29 พฤษภาคม 2551  ที่ประชุมไดพิจารณาผลงานทางวิชาการตามขอคิดเห็น
ของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Readers)  ของ ผูชวยศาสตราจารยพิสิษฐ เตชะรุงไพศาล พนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร   ที่ยื่นขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล ซ่ึงผานตามหลักเกณฑที่กําหนด และเปนไปหลักเกณฑและวิธีการ คณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว และท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ  คร้ังที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2551 แลว จึงมีมติ
เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติคือ 
 

ลําดับที่ ช่ือ-สกุล ขอตําแหนง วันแตงตั้ง ตั้งแตวันที ่ สาขาวิชา 
1. ผศ.พิสิษฐ เตชะรุงไพศาล รองศาสตราจารย 11 ม.ค.2551 วิศวกรรมเครื่องกล 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ

 

  4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
   ไมมี 
 

  4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

  4.4.1 ผลการพิจารณาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ลับ) 
ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการ 

อุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง ผลการพิจารณาวินิจฉัย
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ลับ)  ดวย   นางวัชรี  ศรีคํา   ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนง  
ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8  สังกัดคณะศิลปศาสตร ไดยื่นหนังสือรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550  รองทุกขกรณีการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมชอบดวยกฎหมาย  เนื่องจาก ผูรองทุกข
เห็นวา การดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ประจําป พ.ศ.2550 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 361/2550 ลง
วันที่ 2 เมษายน 2550  ของกลุมขาราชการระดับ 1– 8  เปนการดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนไมชอบดวยกฎหมาย 
เนื่องจากมิไดปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามที่กําหนดไวใน กฎ ก.พ. วาดวยการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 กลาวคือ  คณะศิลปศาสตร อันเปนหนวยงานตนสังกัดของผูรองทุกขไดกําหนด
คูมือการประเมินของคณะศิลปศาสตร เพื่อเปนเกณฑการประเมินผลงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อใชสําหรับ 
 
 
 

/การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืน.... 
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การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสําหรับขาราชการ สังกัด คณะศิลปศาสตร โดยในคูมือการประเมินดังกลาว กําหนดวา 
“ผูที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นในปงบประมาณที่ผานมาจะไมไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นใน
ปงบประมาณตอไป”   ซ่ึงการที่คณะศิลปศาสตรกําหนดกฎเกณฑดังกลาว ทําใหผูรองทุกขเสียสิทธิอันพึงมีพึงได 
เพราะในปที่ผานมา (ป 2549)  ผูรองทุกขเปนผูที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น 

ดังนั้น    ผูรองทุกขจึงเห็นวาการที่คณะศิลปศาสตรกําหนดกฎเกณฑในการประเมินดังกลาว  เปน 
การดําเนินการที่ไมชอบดวยกฎหมาย   

หลักการ 
1. ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการอทุธรณและรองทุกข พ.ศ. 2548ขอ 6(1) 
       กําหนดใหคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข มีอํานาจหนาที่พจิารณาคําส่ังลงโทษภาคทัณฑ  
       ตัดเงินเดอืน ลดขั้นเงินเดือนและรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณและรอง 
       ทุกข พ.ศ. 2549 ขอ 29 วรรคสอง  “เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองรองทุกขนั้นเสร็จแลว  
       ใหแจงผลการพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัยทราบดวย” 
คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข เห็นควรกําหนดประเด็นในการพจิารณาแบงออกเปน 2 ประเด็น
ดังนี ้
1. การที่คณะศิลปศาสตรกําหนดวาผูที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขัน้ในปงบประมาณที่ผานมา

จะไมไดรับการพิจารณาขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ในปงบประมาณตอไป นัน้ ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
2. การที่คณะศิลปศาสตร ดําเนินการตัดสิทธิ์ผูรองทุกขตามคูมือการประเมินตั้งแตการประเมินครั้ง

แรกโดยมไิดพจิารณา รวมทัง้ 2 รอบการประเมินในปงบประมาณเปนการถูกตองตามกฎหมาย
หรือไม 

ทั้งนี้  ในการวนิิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข วินจิฉัย ดังนี ้
ประเด็นที่  1   คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขเห็นวา กฎเกณฑดังกลาวมีผลบังคับและผูกพันกนั
ตามกฎหมายอันเปนการชอบดวยแลว คํารองทุกขของผูรองทุกขในประเด็นนี้จึงฟงไมขึ้น 
ประเด็นที่  2   คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขเห็นวา การที่คณะศิลปศาสตรใชดุลยพินิจตัดสิทธิ์ผู
รองทุกขตามคูมือการประเมนิดังกลาวตั้งแตการประเมินครั้งแรก (1/2550) จึงเปนการใชดุลพินิจที่
ชอบดวยกฎหมาย  คํารองทุกขของผูรองทุกขในประเด็นนี้จึงฟงไมขึ้น 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบผลการพิจารณาวนิิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ 
และรองทุกข 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามผลการพิจารณาวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ 
และรองทุกข 

 

 

 

/4.4.2 (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี... 
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 4.4.2 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบประจํา 

มหาวิทยาลัย  (Audit Committee)  
ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพจิารณา  เร่ือง  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  (Audit Committee)  หลักการและเหตผุลที่ตองมีขอบังคับนี้  ตามมติ 
การประชุมสภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่  17  มีนาคม   2550 ไดเหน็ชอบใหแตงตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบการทํางานของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบัติหนาที่เปนการเรงดวน ทั้งนี้ โดยกระบวนการที่ถูกตอง 
ซ่ึงระบุไวในหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ 0511/ว 74 ลงวนัที่ 19 มกราคม 2550  ไดกําหนดให
องคประกอบ การไดมา และ หนาที่ของคณะกรรมการฯ จะตองเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอรางขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit Committee) พ.ศ.2551 ที่ไดผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการฯ  ใน
ประชุมครั้งที่ 2/5551 วันศกุรที่  13  มิถุนายน  2551  ตอประชุมสภามหาวิทยาลัย เพือ่ขอความเห็นชอบ และนายกสภา
มหาวิทยาลัยจกัไดลงนามบังคับใชตอไป  

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
1. จํานวนคณะกรรมการตรวจสอบฯ: ไมนอยกวา 2 คนแตไมเกนิ 5 คน (รางฯ ขอ 4) 
2. องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ : มาจากสามสวน คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา และ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย  (รางฯขอ ๔) 
3. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ  :   เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่เปนคณะกรรมการ 
     ตรวจสอบฯ(รางฯขอ 4 (3) วรรค 2) 
4. การไดมาซึ่งคณะกรรมการฯและประธานคณะกรรมการฯ : พิจารณาและแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย    
    (รางฯ ขอ 4) 
5. วาระการปฏิบัติหนาที:่ เปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย  (รางฯขอ 5) 
6.  หนาที่ของคณะกรรมการ (รางฯขอ 6) 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในเสนอแผนผังการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ดังนี ้
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รายงานผลตอสภามหาวิทยาลัย 
อยางนอยปละ ๒  ครั้ง (๖) 

ติดตาม/ประเมินผล 
การดําเนินงานท่ี 
สภามหาวิทยาลัย 
มอบหมาย (๗) 

พิจารณามอบงาน/โครงการ 
ท่ีเปนเง่ือนไขความสําเร็จ 
/ความเส่ียงของมหาวิทยาลัย 
ใหหนวยงานตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบ (๕) 

กลั่นกรองผลการตรวจสอบ
เพ่ือนําไปแนะนําการบริหาร
การแกไขปรับปรุงระเบียบ 
ของมหาวทิยาลัย (๒) 

ใหความเหน็ชอบแผนการตรวจสอบฯ (๑) 

แนะนํา  สงเสริมการประเมินความเสี่ยง (๔) 

ติดตามผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (๓) 

 
จัดวางระบบการตรวจสอบภายใน (๓) 

 

เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ ดังตอไปนี ้
  1.  ใหนํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบประจํา 

     มหาวิทยาลัย  ปรับเปล่ียนใหมีความเหมาะสม เชน  ขอ 6 (1) เปนตน 
 2.  ใหจัดทําแผนผงัการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแยก แผนผังการ 

     ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้ ดังนี ้
 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบอยูภายในการกํากบัดูแลของสภามหาวิทยาลัย 
 2.2 หนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย (หนวยธุรการของคณะกรรมการ 

      ตรวจสอบ)  แบงการปฏบิัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิาน ดังนี ้
  - หนวยธุรการของคณะกรรมการตรวจสอบที่กํากับดูแลโดยสภามหาวิทยาลัย 
 - หนวยธุรการของหนวยตรวจสอบฝายบริหารที่อยูภายใตการกํากับดแูลของ 

   อธิการบดี 
โดยหนวยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงาน 
ดังนี ้
 
 
 

/1. รายงานอธกิารบดี... 
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 1. รายงานอธกิารบด ี

 2. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ถาเปนกรณีขอบกพรองของอธิการบดีใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จักไดรายงานตอท่ีสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ท้ังนี้ เม่ือดําเนนิการแกไขเรียบรอยแลว ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อลงนาม 

ใน (ราง) ขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบประจํา 
มหาวิทยาลัยตอไป  
 

4.4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลักคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณา  
เร่ือง  การแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ทั้งนี้ คณะศิลปประยุกต
และการออกแบบ ไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ทั้งหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  ซ่ึงคณะฯ ไดดําเนินการ
ตามเกณฑมาตรฐานมาโดยตลอด และมีผูจบการศึกษาไปแลว  จํานวน 19 คน   ปจจุบันคณะฯ มีขอจํากัดดานอาจารยที่
ปรึกษา  เนื่องจากสาขาวิชาดังกลาวเปนสาขาขาดแคลน  ทําใหอาจารยที่ปรึกษาที่มีอยูในขณะนี้ไมเพียงพอกับสัดสวน
ของนักศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   ซ่ึงอาจจะสงผลตอคุณภาพการ
เรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต  ทั้งนี้ เนื่องจากปจจุบันปการศึกษา 2551  มีนักศึกษาเกาและรับเขามาใหม รวมทัง้สิน้
จํานวน 60 คน  ทําใหสัดสวนอาจารยที่ปรึกษาตอนักศึกษาไมเพียงพอตามขอบังคับและเกณฑมาตรฐานที่ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   
  ในปการศึกษา 2550  มีนักศึกษาอยูจํานวน 48 คน แยกเปนระดับปริญญาโท 16 คน  ปริญญาเอก 32 
คน  มีอาจารยผูสอนจํานวน  9  คน (ปริญญาโท/ ผศ. 3 คน  สวนปริญญาเอก/รศ./ ศ. 6 คน)   คิดสัดสวนนักศึกษาตอ
อาจารยที่ปรึกษา 1 : 5.3 (48 / 9)   สําหรับในปการศึกษา   2551  คณะฯ ไดรับนักศึกษาเขามาใหมจํานวน  12  คน รวม
กับนักศึกษาที่มีอยูทั้งสิ้น 60 คน (สัดสวน 1: 6.6)   ทําใหสัดสวนอาจารยที่ปรึกษาไมเพียงพอตามขอบังคับและเกณฑ
มาตรฐานที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด   ดังนั้นคณะฯ จึงขออนุมัติแตงตั้งอาจารยพิเศษจาก
ภายนอกที่มีความรูความสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาหลัก  ทั้งนี้ในเบื้องตนอาจารยพิเศษทั้ง  9 ราย ไดตอบรับแลว  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

1) หลักสูตรดังกลาว เปนสาขาขาดแคลน   
2) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 ขอ 10  และขอบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  ขอ 14  กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1 คน  ให
ดูแลนักศึกษาไดไมเกิน 5 คน  หากมีศักยภาพพอใหเปนอาจารยที่ปรึกษาไมเกิน 10 คน ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัย  สวนการคนควาอิสระนั้น อาจารยประจํา 1 คน  ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาไดไมเกิน 15 คน 
 
 
 
 

/3) เกณฑมาตรฐานหลักสูตร... 
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3) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 ขอ 7.6   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปน 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากรประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม อาจเปนบุคลากรประจําสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานั้นๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น
เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9   ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่ปรึกษารวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปใน
สาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆไป  โดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา  และตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย 

4) ขอบังคับ มอบ. พ.ศ. 2550 ในขอ 13  กรณีมีความจําเปนอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่เปนบุคลากร 
ประจําในมหาวิทยาลัยเปนอาจารยที่ปรึกษาหลักได  สวนผูเชี่ยวชาญที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษารวมอาจเปนบุคลากร
ประจําในมหาวิทยาลัยหรือเปนบุคคลภายนอก  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย 
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบใหขยายสดัสวนจํานวนอาจารยท่ีปรึกษาตอจํานวนนักศึกษา  
จาก 1 : 5  เปน  1: 10  โดยขอใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบทบทวนการดาํเนินงาน 

ของคณะ  ดงันี้ 
1. การแตงตั้งอาจารยพิเศษเปนอาจารยท่ีปรึกษาหลัก ขอใหมีหนังสือรับรองจากหนวยงาน 
    ตนสงักัดของอาจารยท่ีตอบรับและในกรณีท่ีอาจารยเกษียณอายุราชการแลวใหดําเนินการ 
    จางเปนอาจารยประจําในลักษณะของการจางแบบไมเต็มเวลาราชการ 
2.  เรงพัฒนาคุณภาพของอาจารยประจําคณะ โดยการดําเนินการคดัเลือกจากบุคคลท่ีมี 

    คุณวุฒิตรงตามสาขาและมีผลงานทางดานวิชาการที่เปนท่ียอมรับ 

3. ปญหาดานงบประมาณใหเรงดําเนินการแกไขปญหา  
4. ขอใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบยุติการรับนักศึกษา  ในปการศึกษา 2552  ใน 

กรณีท่ีคาสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษา  (FTES)  ยังไมเปนไปตามเกณฑ    
มาตรฐาน  โดยเงื่อนไขดงักลาวนี้ ขอใหถอืปฏิบัติสาํหรับทุกคณะที่คาสัดสวน 

จํานวนอาจารยตอจํานวนนกัศึกษา  (FTES)  ยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

ท้ังนี้ เม่ือคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ดําเนินการตามขอ 1  เรียบรอยแลว ขอให 
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
  5.1 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนติิศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย    รองอธิการบดีฝาย 
วางแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  2/2551  วันเสารที่  29  มีนาคม  2551  ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.3.3 พิจารณา
แตงตั้งคณบดีคณะนิติศาสตร    ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ขอถอนเรื่องจากพิจารณา 
และจะดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรใหม  ความละเอียดทราบแลว นั้น   

ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตรแลวเสร็จตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัย 
กําหนด  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใครขอดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
สรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง 
เรียกวา “คณะกรรมการสรรหาคณบดี”    ประกอบดวย 
 

1.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิจํานวน  1  ราย         ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี   กรรมการ 

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนง คณบดี จํานวน  2  ราย  กรรมการ 
  4.   ประธานสภาอาจารย            กรรมการ 
 

  โดยประธานกรรมการสรรหาแตงตั้งกรรมการที่เห็นสมควรหนึ่งคนเปนเลขานุการและแตงตั้ง
บุคลากรมหาวทิยาลัยหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 

   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะนิติศาสตร ดังนี ้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 1. ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนง คณบด ี จํานวน  2  ราย 

 2. คณบดีคณะเกษตรศาสตร   กรรมการ 
 3. คณบดีคณะศิลปศาสตร   กรรมการ 

 

 5.2 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ      ศรีวิรัตน  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     รองอธิการบดี 

ฝายวางแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลป
ประยุกตและการออกแบบตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  2/2551  วันเสารที่  29  มีนาคม  2551 ระเบียบวาระ
การประชุมที่   4.3.4 พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เห็นชอบใหเร่ิมดําเนินการสรรหา
คณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ใหมอีกครั้ง   ความละเอียดทราบแลว นั้น   

/ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสรรหา... 
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ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ แลวเสร็จตาม 

ระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใครขอดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหาคณบดี”    ประกอบดวย 
 

1.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิจํานวน  1  ราย        ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี  กรรมการ 

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนง คณบดี จํานวน  2  ราย กรรมการ 
  4.   ประธานสภาอาจารย           กรรมการ 
 

  โดยประธานกรรมการสรรหาแตงตั้งกรรมการที่เห็นสมควรหนึ่งคนเปนเลขานุการและแตงตั้ง
บุคลากรมหาวทิยาลัยหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 

   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะศิลปประยุกต 
และการออกแบบ ดังนี ้
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  ประธานคณะกรรมการสรรหา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนง คณบด ี จํานวน  2  ราย 

 2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร   กรรมการ 
 3. คณบดีคณะศิลปศาสตร   กรรมการ 

 

   5.3 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ      ศรีวิรัตน  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     รองอธิการบดีฝาย 

วางแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณา เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะรัฐศาสตรตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัคร้ังที่  2/2551  วันเสารที่  29  มีนาคม  2551  ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.3.5  พิจารณา
แตงตั้งคณบดคีณะรัฐศาสตร ที่ประชุมเห็นชอบใหดําเนินการ ดังนี ้ 

1. ขอใหมหาวิทยาลัยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงตามขอรองเรียนของปญหาที่เกิดขึ้น โดย 
     การแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวขอใหมหาวิทยาลัยดาํเนินการใหเปนมาตรฐานเดยีวกันและ 
     เปนไปอยางถูกตอง สําหรับทุกกรณีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 
2. แตงตั้งรักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตรคนใหม ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ศาสตราจารย 
      พิเศษยวุัฒน  วุฒิเมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนรักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร โดยการ 
      แตงตั้งรักษาการคณบดจีะตองกําหนดระยะเวลาในการรกัษาการเปนคราวๆ ละ   6  เดือน   
 

/3.ในเบื้องตนขอใหยุตกิารสรรหา... 
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3.  ในเบื้องตนขอใหยุตกิารสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรไวพลางกอน เมือ่การ 

             ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเรียบรอยแลว จากนัน้ขอใหมหาวทิยาลัยเริ่มตน 
      การสรรหาคณบดีคณะรฐัศาสตรใหมอีกครั้ง  

 

ในการนี้ การตรวจสอบขอเท็จจริงไดแลวเสร็จและอยูในระหวางการรายงานผลตออธิการบดีและ 
รักษาการคณบดีคณะรัฐศาสตร เพื่อโปรดทราบ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร เปนไปตาม
มติสภามหาวิทยาลัยกําหนด  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใครขอดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๕ ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสรรหาคณบดี”    ประกอบดวย 
 

1.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิจํานวน  1  ราย      ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนงอธิการบดีหรือรองอธิการบดี   กรรมการ 

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยซ่ึงดํารงตําแหนง คณบดี จํานวน  2  ราย     กรรมการ 
  4.   ประธานสภาอาจารย               กรรมการ 
 

  โดยประธานกรรมการสรรหาแตงตั้งกรรมการที่เห็นสมควรหนึ่งคนเปนเลขานุการและแตงตั้ง
บุคลากรมหาวทิยาลัยหนึ่งคนเปนผูชวยเลขานุการ 
 

   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงรายงานผลการ 
ดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรเพื่อสรุปผลการพิจารณา  
หากมิไดบุคคลท่ีสมควรไดรับการแตงตัง้เปนคณบดี ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพือ่ 

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตรชุดใหมตอไป  
 

5.4 การพิจารณาเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ 
ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน วุฒิเมธี  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภา 

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เรื่อง การพิจารณาเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ แตงตั้งในวาระตอไป  ตามที่วาระการดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของศาสตราจารยพิเศษ
จอมจิน  จันทรสกุล จะครบกําหนดในวันที่  23  กันยายน 2551   และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย  เพื่อทําหนาที่สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงในวาระตอไป  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  
 
 
 
 

/คณะกรรมการสรรหา... 
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คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  โดยแจงใหคณะ/วิทยาลัย  และ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติ  ตอคณะกรรมการสรรหา   ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551  
และคณะกรรมการสรรหา ในการประชุม ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2551 ไดพิจารณารายนามผูไดรับการเสนอ
ช่ือซ่ึงมีคุณสมบัติและมีมติใหทาบทาม ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  เพื่อดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 คณะกรรมการสรรหาฯ  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชื่อ ศาสตราจารยพิเศษจอม
จิน  จันทรสกุล  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระ
ตอไป     

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเสนอ 

ชื่อโดยเสนอ ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ   
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระตอไป  ท้ังนี้ ในการ 
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมท่ี  5.4  การพิจารณาเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง  นั้น  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน    จันทรสกุล นายก 

สภามหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน  วุฒิเมธี อุปนายกสภา 
มหาวิทยาลัย เปน ประธานที่ประชุม 

 

5.5 รายงานความกาวหนาของการดําเนินการโครงการจัดตั้ง “วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวทิยาลัย 
อุบลราชธานี ณ จังหวัดมุกดาหาร” 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ      ศรีวิรัตน  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     รองอธิการบดีฝาย 
วางแผนและสารสนเทศ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง ความกาวหนาของการดําเนินการโครงการจัดตั้ง “วิทยาเขต
มุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดมุกดาหาร” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2551 วันเสารที่ 
19 เมษายน 2551 ระเบียบวาระที่ 4.4.4 การพิจารณาจัดตั้ง วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดอนุมัติให
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น   และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดเชิญผูที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร เขาพบเพื่อนําเสนอขอมูลและชี้แจงตอ 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันจันทรที่ 21 กรกฎาคม 2551 (ตามเอกสารบันทึกขอความที่    ศธ 
0503(3)/9478 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2551)  ผลจากการประชุมรวมไดขอสรุปในเบื้องตน ดังตอไปนี้ 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นชอบในการใชพื้นที่บริเวณภูผาเจี้ย จังหวัด 
    มุกดาหาร เพื่อจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะนําเสนอ 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
 
 

/2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
 



 22
2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะตองจัดทําขอมูลเอกสารใหม โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของกับ 
   การวางแผนดานการศึกษา (Academic Plan)   การวางแผนดานทรัพยากรมนุษย  (Human  
      Resource  Plan) การวางแผนงานกายภาพ (Physical Plan) เพื่อจัดทําเปน Master Plan ใน 
   ทุกๆ ดาน ทั้งนี้ จะตองมีการจัดทํา Feasibility Study ที่ชัดเจน เพื่อนําเสนอตอ  
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา และถาหากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบ     
    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป 
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเพื่อใหมีความชัดเจนในการจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร ขอให 
มหาวิทยาลัยดาํเนินการดงัตอไปนี ้

 1. ขอใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการในการจัดทําผงัแมบทของวทิยาเขตมุกดาหาร 
     โดยมีหนาท่ีในการจัดทําแผนงานในการจัดตั้งวิทยาเขต รายละเอียดดานการเรียนการสอน  

    การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนทีส่นองตอบตอความตองการของทองถิ่น เพื่อ 

    เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
2. ขอใหศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําปาย วิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี  ณ บริเวณสถานที่ตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร 
 

  5.6 การเขารวมโครงการสนับสนุนการจัดตัง้หองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ 

ดูแลของมหาวทิยาลัย 
  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การเขารวมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  ตามหนังสือราชการ ที่ วท(ปคร) 0203.3(1)/ ว5705137  ลงวันที่  23  กรกฎาคม  2551 
เร่ือง การเขารวมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
ดวยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินโครงการดังกลาวขางตน โดยการกํากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) มีระยะเวลา  5  ป (ปงบประมาณ 2551  -2555) เพื่อใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัย
โดยคณะ/ภาควิชาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดทําหลักสูตรสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขึ้นในโรงเรียน ซ่ึงเปนโรงเรียนเครือขายหรือโรงเรียนในกํากับ
ของมหาวิทยาลัยโดยมีมหาวิทยาลัยนํารอง  จํานวน  4  แหง ที่เขารวมโครงการ  ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จากการ
ดําเนินโครงการในปแรก ปการศึกษา 2551 พบวา การจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรดังกลาว ยังสามารถจัดทําไดใน 
 

 

 

 

/ปริมาณที่นอยมาก... 
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ปริมาณที่นอยมากเมื่อเทียบกับความตองการของผู เรียน  กระทรวงวิทยาศาสตรฯ จึงไดเสนอโครงการตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบปรับเพิ่มจํานวนหองเรียนวิทยาศาสตรโดยใหครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัย
ของรัฐอีก  20  หองเรียน (นักเรียน 30 คน/ 1 หองเรียนของโรงเรียน) ตั้งแตปงบประมาณ 2553 เปนตนไป และเปด
โอกาสใหมหาวิทยาลัยที่มีความพรอมกํากับหองเรียนวิทยาศาสตรไดมากกวา 1 หอง (ตอช้ันเรียน)ได  ในการนี้ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพรอมและมีโรงเรียนเครือขายในกํากับของ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนของโครงการ วมว.  ดังนั้น คณะวิทยาศาสตรใคร
ขอแจงความจํานงเขารวมโครงการดังกลาว ซ่ึงจะดําเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ตอไป  
 

  จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

  5.7 การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี  7/2551 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ      ศรีวิรัตน  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย     รองอธิการบดี 
ฝายวางแผนและสารสนเทศ แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  7/2551  ในวันเสารที่  
30  สิงหาคม   2551    ณ   หองประชุมศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน   ช้ัน  5   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  14.00 น. 
 
 
 
 
 
.....................................................     ………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ   
          ผูจดรายงานการประชุม      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                       
                                     ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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