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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  9/2551 
วันเสารท่ี   22   พฤศจิกายน   2551   เวลา   09.00  น. 

ณ   หองประชมุพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ชั้น 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร  
 
ผูที่มาประชุม 

1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
   2. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ            
   3. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   4. ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
   5. นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   6. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   7. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   8. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
  9. อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
10. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
11. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง  
12. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
13. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร  
14. คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร  
15. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

16. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
17. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                ประเภทคณาจารยประจํา 
 

/18. ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี... 
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18. ผูชวยศาสตราจารยเสาวดี   กงเพชร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา   
19. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
ผูที่มาประชุมไมได

1. ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
   2. ศาสตราจารยปริญญา      จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
   3. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
   4. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 

  นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 ผูเขารวมประชุม 
  1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  2. นายสุภชัย     หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  3. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  6 
 

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

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม ดังนี ้

1.1.1   กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  3  ทาน  คือ       
1. ศาสตราจารยพิเศษยวุัฒน  วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  

    2. ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    3. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   

              

 มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 กําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศกึษา 2550    

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ     ศรีวิรัตน      รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชมุ เร่ือง กําหนดการงานพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2550   
ตามที่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แจงเรื่อง  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค มาพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550  ณ  มหาวิทยาลัย 

/อุบลราชธานี... 
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อุบลราชธานี  ซ่ึงทรงกําหนดจะเสด็จฯ แทนพระองค ระหวางเวลา 07.00 - 12.00 น. (โดยประมาณ)  ในวันพฤหัสบดี
ที่  25  ธันวาคม  2551  นั้น และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2551  วันเสารที่  20  กันยายน  2551 
ระเบียบวาระการประชุมที่  3.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปการศึกษา  2550 
กําหนดใหคณะ/หนวยงานที่มีผลการประเมินต่ํากวา 2.0 ดําเนินการวิเคราะหผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานและ
รายงานผลการวิเคราะหดังกลาว เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 10/2551  ในวันพฤหัสบดีที่  25  ธันวาคม  
2551    เวลา  13.00  เปนตนไป  ในการนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักไดนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
และอธิการบดีรวมโตะเสวยพระกระยาหารกลางวันพรอมทั้งจัดใหมีการถวายรายงานผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1. การถวายรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ จังหวัดมุกดาหาร 
2. การถวายรายงานเกี่ยวกับศูนยการเรยีนรูและพัฒนางาเชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยนื 
3. การถวายรายงานเกี่ยวกับการรวมมือทางวิชาการกับโรงเรียนในทองถ่ินเพื่อเปนโรงเรียน 
    เครือขายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

1.2.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา “ศูนยพฒันาการเรียนรู” ประจําป 2551 
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
“ศูนยพัฒนาการเรียนรู” ประจําป 2551   จากนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ใหความสําคัญ
ของกระบวนการเรียนการสอนตอการทรัพยากรบุคคลที่พรอมปฏิบัติงานในสาขาวิชาตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ    มี
การสงเสริมและสนับสนุนอาจารยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ความรวมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ 
เกื้อกูลกันในการสรางกระบวนการเรียนการสอนที่กอสัมฤทธิผลการเรียนรูที่พึงปรารถนาในตัวผูเรียน เนื่องจากการ
เรียนการสอนเปนศาสตรที่มีลักษณะและเนื้อหาเฉพาะตัว มีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางการศึกษา มี
นวัตกรรมทางการศึกษาและการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลขึ้นจํานวนมาก การจัดการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมและยกมาตรฐานการเรียนรูของนักศึกษาใหมีคุณภาพตามคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคนั้น 
คณาจารยที่รับผิดชอบดานการเรียนการสอนจึงควรมีความรูความสามารถและประสบการณทางการศึกษาที่ถูกตอง 

  “ศูนยพัฒนาการเรียนรู มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” (Learning Development Centre, Ubon Rajathanee 
University) เพื่อเปนศูนยประสานงานและสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา โดย
การศึกษาคนควา วิจัย การออกแบบการเรียนรูผานสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติพึง
ประสงค ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    สงเสริม สนับสนุน การผลิตส่ือการเรียนรูที่สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูที่
ออกแบบไว   การจัดประชุมสัมมนา ฝกอบรมใหกับคณาจารยในดานการออกแบบการเรียนรูและการสรางสื่อการ    

 
/ เรียนรู ...  
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เรียนรู  และยกมาตรฐานกระบวนการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑของการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดศึกษา (สกอ.)  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) และสํานัก
มาตรฐานการศึกษา(สมศ.)              

 

มต ิ รับทราบและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมอบหมายอธิการบดีและรองอธิการบดีฝายวชิาการ  
ดําเนินโครงการฯ อยางตอเนือ่ง โดยใหรายงานผลการดําเนินการและประเมินโครงการตอท่ี 
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพือ่ใหสามารถพิจารณาดําเนินการจัดตั้ง “ศูนยพัฒนาการเรียนรู”  
ตอไป   

 

1.2.3 รายงานความกาวหนาหลังจากการรับฟงนโยบายจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมเพื่อทราบเรื่ อง  ความกาวหนาหลังจากการรับฟงนโยบายจากรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ โดย ไดมอบนโยบายใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ ณ โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2551  และนายศรีเมือง  เจริญศิริ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกรุณาเรียกตัวแทน
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ผศ.ดร.มนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ) เขาพบเปนกรณพีเิศษ
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล อีกทั้ง 
เมื่อวันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน 2551 (เวลา 08.30- 11.30 น.) ทานรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (คุณวลัยรัตน ศรี
อรุณ) พรอมผูอํานวยการสวนงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการฯ และเจาหนาที่สํานักงบประมาณไดเดินทางศึกษาดู
งานดานการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเตรียมความพรอมการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2553   พรอมนี้ทานรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณไดกรุณาใหขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรใชพื้นที่ที่มีอยูใหเกิดประโยชนอยางสูงสุดอันจะเกิดรายไดที่สามารถนําไปพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัยใหดีขึ้น โดยอาจจะจัดทําโครงการในลักษณะที่เรียกวา “การรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP)”   

2. มหาวิทยาลัยควรมีการประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ) ในการไดรับงบประมาณสนับสนุนสําหรับการดําเนินโครงการดานการ
วิจัย ดานบริการวิชาการและดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันจะเปนประโยชนตอนักศึกษาและประชาชน
ในทองถ่ิน  

3. มหาวิทยาลัยควรเนนการบูรณการในดานการบริหารจัดการ  การวิจัย  การใชทรัพยากร และดานอื่นๆ โดย
คํานึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “สรางสติและปญญาแก
สังคม  บนพื้นฐานความพอเพียง” 

4. มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจาย
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยใชเครื่องมือที่ใชติดตามและประเมินผล คือ PART  
(Performance Assessment Rating Tool)  

 
 
 

/อยางไรก็ตาม... 
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อยางไรก็ตาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ

มหาวิทยาลัยของรัฐอื่นๆ อีกทั้งเปนมหาวิทยาลัยที่ตั้งในพื้นที่บริเวณที่ประชากรมีรายไดโดยเฉลี่ยไมสูงมากนกัและเปน
พื้นที่ที่จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหประชากรสามารถมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น  ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึง
มีความจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการพัฒนาเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาและประชากรไดรับ
โอกาส ไดรับความรูความสามารถมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีรายการที่จําเปนจะตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเปนกรณีพิเศษเพิ่มเติม ตามรายการ
ในเบื้องตน ดังตอไปนี้ 

1.  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา เปนอาคารจัดการเรียนการสอนสําหรับผลิตบัณฑิตตามความ
ตองการของพื้นที่อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในลุมน้ําโขง อีกทั้งเปนการ
สอดรับกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดมุกดาหารที่ยังไมมี
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชงบประมาณป พ.ศ.2553 จํานวนเงิน 50 ลานบาท (โครงการ
ผูกพัน 3 ป งบประมาณ 250 ลานบาท) 

2. อาคารศูนยวิจัยทางการแพทย เปนอาคารโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อใหนักศึกษาแพทย ไดศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการรักษาโรคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยใช
งบประมาณป พ.ศ. 2553 จํานวนเงิน 80 ลานบาท (เปนโครงการผูกพัน 3 ป งบประมาณ 400 ลานบาท)  

3. อาคารเรียนรวม เปนอาคารจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับนักศึกษาในอนาคต  โดยใชงบประมาณป พ.ศ. 
2553 จํานวนเงิน 20 ลานบาท  (เปนโครงการผูกพัน 3 ป งบประมาณ 100 ลานบาท)  

4. การปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อรองรับการเปนเจาภาพ “กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย แหงประเทศไทย ครั้งที่ 
29”  เดือน พฤษภาคม 2553 งบประมาณป พ.ศ.2553 งบประมาณ 30 ลานบาท  

5. แผนงานวิจัยเพื่อแกไขปญหาทองถ่ินอีสานใตและเพิ่มรายไดใหกับประชาชน  แผนงานดังกลาวจะ
ประกอบดวยโครงการวิจัยยอยที่เปนการบูรณาการในสาขาวิชาตางๆ  ซ่ึงจะเปนการวิจัยปญหาเรื่อง ดิน 
พืชอาหารสัตว พืชสมุนไพรพื้นบาน น้ํา สัตว และวัฒนธรรม  เปนตน โดยแผนงานดังกลาวจะดําเนินการ
เปนระยะเวลา 4 ป งบประมาณ 100 ลานบาท 

และในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ทานรองผูอํานวยการสํานักงบประมาณ (คุณวลัยรัตน ศรีอรุณ) จะไดเขาพบ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อหารือขอราชการและแนวทางการสนับสนุนงบประมาณใหสอดคลองกับ
นโยบายแนวทางพัฒนาของรัฐบาล  และรายงานขอเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมของทานรองผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณและคณะเจาหนาที่สํานักงบประมาณ   ณ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเปนประเด็นหารือในการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ตอไป 
 

   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 

/มติ... 
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 มต ิ รับทราบและเห็นชอบตามเสนอโดยกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหสังเกตเพิ่มเติม  ดงันี้ 

  1. มหาวิทยาลัยควรรายงานผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการ 
    ใชจายงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของสํานักงบประมาณ 
    (PART: Performance Assessment Rating Tool )  
2. มหาวิทยาลัยควรดําเนนิการสรางความเขาใจใหกับสํานักงบประมาณเกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ใน 
    การจัดทําคาํของงบประมาณ สําหรับในรายการที่ตองการไดรับการสนับสนุนเปนกรณีพิเศษ 
    เพิ่มเติมซ่ึงจะมีผลทําใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง 

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี 8/2551 วันเสารท่ี 20 กันยายน  2551   

ณ  หองประชมุ 202  อาคารจามจุรี  4  สํานักงานอธิการบดี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 8/2551  วันเสารท่ี  20  กันยายน  2551 โดยไมมีขอแกไข 

 

 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี 1/2551  วันเสารท่ี  26  มกราคม   2551   

ณ  หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  ชั้น 5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  

  

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับรองการแกไขรายงานการประชุมตามเสนอ  ดังนี ้
 “มติ  ท่ีประชุมรับทราบและใหกําหนดในเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาโดยอนุมัติใหเซ็นสัญญารับทุน 

ตอไป ท้ังนี้ นักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับทุน คปก. ตองมี 
ผลงานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพ หรือ ยอมรับการตีพิมพใน 
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จึงจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกได” 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 3.1  เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ 

3.1.1 รายงานผลการดําเนินการคณะทํางานการจัดทําแผนพฒันามหาวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง รายงานผลการดําเนินการคณะทํางานการจัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 6/2551 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และตามมติที่ประชุมคณะทํางานการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  1/2551   เมื่อวันที่  16  
กันยายน  2551  มอบหมายกองแผนงาน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดทําแผน 
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ในการนี้  กองแผนงานไดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทําแผนพัฒนา 

/มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัย  ในวันที่ 30  ตุลาคม –  1 พฤศจิกายน   2551  ที่ผานมา  ทั้งนี้  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ใครขอ
สรุปผลการดําเนิน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและใหมหาวิทยาลัยนาํเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ ดงันี ้
1. ดานการพฒันาคุณภาพวิชาการ การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
2. ดานการพฒันาทรัพยากรมนุษยและการบริหารจัดการ 
3. ดานการจัดทําแผนแมบทงานวิจัย  บริการวิชาการและทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  
ท้ังนี้ ใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวทิยาลัยคราวตอไป 

 

3.1.2 รายงานผลการดําเนินงานคณะบุคคลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตนน้าํ (รองกอ)  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นายสุทธินันท  ปรัชญพฤทธ์ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ที่ปรึกษาคณะบุคคลเพื่อการบริหาร
จัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แจงที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง ผลการดําเนินงานคณะบุคคลเพื่อ
การบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 
7/2551 เร่ือง แตงตั้งคณะบุคคลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตามมติที่
ประชุมคณะบุคคลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  1/2551   เมื่อวันที่   5  
พฤศจิกายน   2551  เบื้องตนไดกําหนดนโยบายและมาตรการในการบริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ)  ดังนี้  
   1. กําหนดใหอนุรักษพืน้ที่ปาตนน้ําในบริเวณพื้นที่ปาตนน้ํารองกอ 
   2. ใหยตุิการขดุดินของผูรับเหมากอสรางในบริเวณพื้นทีป่าตนน้ํารองกอ 
   3. กําหนดใหมีการฟนฟูสภาพพื้นที่ปาตนน้ํารองกอ 
   4. กําหนดใหมีการสํารวจพืน้ที่ปา พื้นที่น้าํในสภาพปจจบุัน เพื่อใหสามารถกําหนด 

    แผนในการพัฒนาฯ ตอไป 
5. กําหนดใหมีการบริหารจดัการพื้นทีใ่นบริเวณที่ผูรับเหมาขุดดิน โดยการปรับ 
   ระดับ ใหมสีภาพที่เหมาะสม 
6. กําหนดใหมีการวางแผนการปลูกปาเพิม่เติมเพื่อใหเปนพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ 
    หลากหลาย 

ในการนี้   นายสุทธินันท   ปรัชญพฤทธิ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาคณะบุคคลเพื่อการ
บริหารจัดการพื้นที่ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ปาตนน้ํารองกอ 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 

/มต…ิ 
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มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหดําเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีปาตนน้ํา (รองกอ) โดยใหมหาวิทยาลัย 
จัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานของคณะกรรมการ โดยใหการดําเนินงานของคณะกรรมการทั้ง   
2 ชุด คือ คณะทํางานการจัดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและคณะบุคคลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปา 
ตนน้ํา (รองกอ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการประสานงานกันอยางตอเนื่อง โดยกําหนดบทบาท 
การทํางานของคณะทํางานที่แตงตั้งและใหกําหนดแผนการดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อรายงานตอสภา 
มหาวิทยาลัยตอไป ท้ังนี้ มอบหมายใหคณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะเภสัชศาสตร  
ประสานงาน เพื่อดําเนินการขยายพื้นท่ีปลูกพืชยืนตน พืชสมุนไพร ไมลมลุก พืชพลังงานทดแทน 
เพื่อใหเกิดเปนรายไดเสริม ใหกับมหาวิทยาลัยและชุมชนตอไป และมีขอสังเกตเพิ่มเติมในการพัฒนา 
พื้นที่ตนน้ํา(รองกอ) ดังนี้ 
1. การพัฒนาพื้นท่ีปาตนน้ํา(รองกอ)ขอ ใหทุกคณะ/สํานักและทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีสวน 
    รวม เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือในการพัฒนาในรูปแบบของการบูรณาการ 
2. การดําเนินโครงการพัฒนาพื้นท่ีปาตนน้ํา(รองกอ) ควรมีความชัดเจนโดยมุงเนนเปนรูปแบบ 
    ชมรมเพื่อใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาอยางเต็มท่ี 
3. การจัดการทรัพยากรของพื้นท่ีปาตนน้ํา (รองกอ) ตองมีความจริงจังและกําหนดผูรับผิดชอบให 
   ชัดเจน  

 

3.1.3 รายงานผลความกาวหนาความรวมมือทางวิชาการโรงเรียนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา รายงานที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เรื่อง ผลความกาวหนาความรวมมือทางวิชาการโรงเรียนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ชวงปดภาคเรียนที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางโรงเรียนสวัสดิการและ
มหาวิทยาลัย   ขอสรุปการประชุมดังกลาว  มหาวิทยาลัยจะขยายโอกาสสําหรับนักเรียนโรงเรียนประจําตําบล โรงเรียน
ตํารวจตะเวนชายแดน โดยการสรางโรงเรียนเครือขายเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหโรงเรียนดังกลาวใหมีความโดดเดน และ
มุงเนนนักเรียนในดานตางๆ ดังนี้ 

1. การสรางนักเรียนใหมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้นและใหนักเรยีนทีไ่ดรับการพัฒนาในดานตางๆ
กลับคืนสูทองถ่ินเพื่อพัฒนาทองถ่ิน โดยการคัดเลือกนักเรียนในโครงการนี้  มหาวิทยาลัยจะใหโรงเรียน
เสนอโครงงานของนักเรียนเพื่อนําเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

2. มหาวิทยาลัยจะดําเนนิการชวยชุมชนในการใหความรูในดานวิทยาศาสตรโดยผานนักเรียน เพื่อให
นักเรียนนําความรูที่ไดรับจากมหาวทิยาลัยไปพัฒนาชุมชนตอไป 

3. การขยายโอกาสทางการศึกษาสําหรับนักเรยีนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เปนการผอนพระราช
ภาระของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี ฯ  เนื่องจากพระองคทานฯ มีนักเรียนทุนใน
พระอุปถัมภจาํนวนมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจะดําเนนิการในขัน้ตอนนี้ตอไป  

 
 
 

/จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ… 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอโดยมอบหมายอธิการบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร คณะ 
วิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปศาสตร  และวิทยาลัยแพทยศาสตร 
และการสาธารณสุข คัดเลือกอาจารยภายในหนวยงาน เพื่อแตงตั้งเปนคณะทํางาน โดยมีหนาท่ี  
กําหนดแนวทางเพื่อสรางความรูความเขาใจที่ตรงกันใหกับบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจใหกับ 
บุคลากรเพื่อใหเกิดแรงผลักดันในการจัดทําโรงเรียนสวัสดิการ พรอมนี้ไดมอบหมายฝายเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัยใหจัดโครงการประชุมโดยใหนําโครงการพัฒนาพื้นท่ีตนน้ํา(รองกอ) มาบูรณาการ 
รวมกับโครงการโรงเรียนสวัสดิการซึ่งเนนการพัฒนาที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยกําหนดใหจัด 
โครงการนี้ในเดือนมกราคม  2552   

 

3.2  เร่ืองสืบเนื่องเพื่อพิจารณา  
 3.2.1 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี   

3.2.2 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย  
- คณบดีคณะเกษตรศาสตร     

 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร   
 - ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจาํ  
ขอนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลยัคราวตอไป 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ 

 

3.3  เร่ืองสืบเนื่องการรายงานผลการปฏิบตัิงานตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย 
3.3.1 รายงานผลการดําเนินการจดัทําระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง ผลการดําเนินการจัดทําระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2551  วันเสารที่  19  เมษายน 2551 ระเบียบวาระการประชุมที่  3.1.2  การรายงานผล
การดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  ของคณะ/หนวยงาน  ประจําป พ.ศ. 2550  เห็นชอบใหโครงการจัดตั้ง
สํานักงานสภามหาวิทยาลัย  พัฒนาระบบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะ/สํานัก/หนวยงาน  โดยใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อใหการติดตามผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  มีความเปนปจจุบันและ
สามารถใชขอมูลดังกลาวประกอบการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  7/2551  วันเสารที่ 30 สิงหาคม 2551 ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.3.2 การ
รายงานผลการดําเนินการจัดทําระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย   เห็นชอบระบบติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  โดยเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

/-  กําหนดชวงเวลาที่ชัดเจน... 
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-  กําหนดชวงเวลาที่ชัดเจนในการนําผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขึ้นแสดง 
-   เพิ่มการแสดงขอมูลที่ไดจากการใชคําสําคัญ (Key Words) ในการสืบคน ซ่ึงแตละคําอาจมี  
     ปรากฏในรายงานการประชุมมากกวาหนึ่งครั้งได 

 โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ไดดําเนินการประสานงานและแจงรายละเอียดตามขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย กับเจาหนาที่ที่ออกแบบระบบการติดตามฯ ดังกลาวเรียบรอยแลว  โดย 
ศาสตราจารยจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ไดเปนประธานในการจัดโครงการ “การอบรมการบันทึก
รายงานผลการติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของคณะ/สํานัก/หนวยงาน”  ในวันที่  14  ตุลาคม  2551  ที่ผานมา   
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   ในการนี้ จักไดแจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน ดําเนินการรายงานผลการ
ดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2551 ตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ โดยใหทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน ดําเนนิการรายงานผล 
การดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต พ.ศ. 2551 

 

ระเบียบวาระที่ 4.1  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
4.1.1 การบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร    

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร ตาม
มติสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  3/2551  วันเสารที่  19  เมษายน 2551   มีมติเห็นชอบใหจัดตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร  ณ จังหวัด
มุกดาหาร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดขอความเห็นชอบการใชพื้นที่ปาไมบริเวณภูผาเจี้ย ตําบลมุกดาหาร อําเภอ
เมืองจังหวัดมุกดาหาร เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยมหาวิทยาลัยมี
เหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งวิทยาเขตดังกลาว เพื่อสามารถขยายการศึกษาแกประชาชนในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดใกลเคียง รวมทั้งประเทศเพื่อนบาน โดยวิทยาเขตฯ จะจัดตั้ง ณ ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ซ่ึงมีพื้นที่ปาไม เนื้อที่ประมาณ 1,134 ไร ซ่ึงไดดําเนินการขอความเห็นชอบจากกระทรวงศกึษาพรอม
ทั้งไดรับการอนุมัติใหความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแลว และเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ในดานการบริหารจัดการดานการเรียนการสอนของวิทยาเขตมุกดาหาร จึงขอเสนอประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณา  
5  ประเด็น ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  8/2551  วันอังคารที่  4  พฤศจิกายน  2551 โดยที่
ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  ในการนี้เพื่อใหการบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร 
เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอไป ดังนั้น จึงใครนําเรียนสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
โปรดพิจารณาการบริหารจัดการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาเขตมุกดาหาร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา   

1.  เร่ืองการชะลอรับนักศึกษาในระดับ 2 ป ตอเนื่อง 
 

/2.  เปดรับนักศึกษา 4 ป เต็มเวลา… 
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2.  เปดรับนักศึกษา 4 ป เต็มเวลา 
3.  วิธีการรับนักศึกษา เปนการรับตรง โดยรวมมือกับ เขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร อบจ.และอบต.คัดเลือก 
     นักเรียน ม.6 เขาศึกษาตอ   
4.  การเรียนวิชาพื้นฐาน ในบางวิชาใชระบบ Teleconference  จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5.  การสรางคุณลักษณะเดนของบัณฑิตที่มีความสามารถดานภาษาตางประเทศ ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ  
     เพื่อพัฒนาการรองรับในกลุม GMS. 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอ โดยมีขอสงัเกตเพิ่มเติม ดังนี ้
 1. ขอใหมหาวิทยาดําเนินพิจารณาสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนกัศึกษาใหเปนไปตาม 

    มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาความรวมมือกับพื้นท่ีเขตการศึกษามุกดาหารในการดําเนินการ 
     รับตรงนักศึกษาของวิทยาเขตมุกดาหาร  โดยขอใหมีความเปนมาตรฐานตามเกณฑสถาบัน 
     ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
     กําหนด  
3. การสรางคณุลักษณะเดนของบัณฑิตนอกจากความสามารถทางดานภาษาตางประเทศ ดาน 
    เทคโนโลยีสารสนเทศแลว ขอใหสรางคุณลักษณะจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสงัคมตอ 
    ทองถิ่นลุมน้ําโขงอยางยัง่ยืน   
 

 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
4.2.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  

ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง ประธาน
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร เสนอที่ประชุมเพือ่ทราบผลการคัดเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารโดยผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร จาํนวน  3   ราย ดังนี ้

 
1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร   ตั้งแตวนัที่ 13  พฤศจิกายน 2551 -  30  กันยายน 2552   
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร      ตั้งแตวนัที่ 13  พฤศจิกายน 2551 -  12  พฤศจิกายน 2553 
3. คณบดีคณะเภสัชศาสตร  ตั้งแตวนัที่ 13  พฤศจิกายน 2551 -  12  พฤศจิกายน 2553 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและอนุมัติตามเสนอ 
 
 
 

/4.2.2 การพิจารณารายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร... 
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4.2.2 การพิจารณารายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร 
ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    ประธานคณะกรรมการสรรหา 

คณบดีคณะนิติศาสตร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
นิติศาสตร  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
8/2551  ลงวันที่  14  สิงหาคม 2551  เพื่อดําเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหาฯ 
ไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ โดยมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของคณบดีคณะ
นิติศาสตรในระยะ 4  ปขางหนา (พ.ศ. 2551 -  2555) จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรในคณะนิติศาสตร ขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผู
ไดรับการเสนอชื่อโดยไมนับรวมความถี่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดตรวจนับจํานวนใบเสนอชื่อ มีจํานวน  29  ใบ ครบ
ตามหลักฐานการสงใบเสนอชื่อคิดเปนรอยละ 64.44 ปรากฏมีรายช่ือผูไดรับการเสนอชื่อ  จํานวน  3  ราย ซ่ึงทั้ง 3 ราย
มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2 ) พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติใหทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อทั้ง 3  ราย  ผลการทาบทามปรากฏวามี
ผูตอบรับการทาบทาม  จํานวน  2  ราย และปฏิเสธการทาบทาม  1  ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จัดใหมีการพบปะ
กับผูตอบรับการทาบทามเพื่อรับฟงความคิดเห็น วิสัยทัศน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะในระยะ 4 ป
ขางหนา เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2551 และ มีมติเห็นควรใหเสนอรายชื่อผูตอบรับการทาบทามจํานวน  2  รายตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร  ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารยกิจบด ี กองเบญจภุช 
  2. นายสมบัต ิ   วอทอง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตใิหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนติิศาสตร ดําเนินการสรร 

หาผูสมควรไดรับการแตงตัง้ดํารงตําแหนงคณบดีคณะนติิศาสตรอีกคร้ัง  
 

4.2.3  การพิจารณารายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตัง้ใหดํารงตาํแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตร 
นายแพทยนิรันตร   พิทักษวัชระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการสรรหา

คณบดีคณะรัฐศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายช่ือผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
รัฐศาสตร  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 
10/2551  ลงวันที่  14  สิงหาคม 2551  เพื่อดําเนินการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหาฯ 
ไดดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ โดยมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของคณบดีคณะ
รัฐศาสตรในระยะ 4  ปขางหนา (พ.ศ. 2551 -  2555) จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
 

/มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรในคณะรัฐศาสตร ขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อผูไดรับ
การเสนอชื่อโดยไมนับรวมความถี่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดตรวจนับจํานวนใบเสนอชื่อ มีจํานวน  32  ใบ ครบตาม
หลักฐานการสงใบเสนอชื่อคิดเปนรอยละ 68.09 ปรากฏมีรายช่ือผูไดรับการเสนอชื่อ  จํานวน  7  ราย ซ่ึงมีจํานวน 6ราย
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 ) พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติใหทาบทามในเบื้องตนจํานวน  3  ราย  ผลการทาบทามปรากฏวามีผูตอบ
รับการทาบทาม  จํานวน  2  ราย และปฏิเสธการทาบทาม  1  ราย โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จัดใหมีการพบปะกับ
ผูตอบรับการทาบทามเพื่อรับฟงความคิดเห็น วิสัยทัศน นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะในระยะ 4 ป
ขางหนา  และ มีมติเห็นควรใหเสนอรายชื่อผูตอบรับการทาบทามจํานวน  2  รายตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะรัฐศาสตร  ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารยธงชัย  วงศชัยสุวรรณ 
  2. รองศาสตราจารยเรืองวิทย เกษสุวรรณ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว เห็นควรแตงตัง้ รองศาสตราจารยธงชยั  วงศชัยสุวรรณ  
เปนคณบดีคณะรัฐศาสตร  ท้ังนี้ตัง้แตวันที่  1  ธันวาคม  2551  เปนตนไป  
 

4.2.4 การพิจารณารายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยกุตและ 
การออกแบบ 

 ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 9/2551  ลงวันที่  14  สิงหาคม 2551  เพื่อ
ดําเนินการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการ โดยมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับภาระงานของคณบดีคณะศิลปประยุกตและ
การออกแบบในระยะ 4  ปขางหนา (พ.ศ. 2551 -  2555) จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสงเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากรในคณะศิลปประยุกตและการออกแบบขั้นตอน
การรวบรวมรายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อโดยไมนับรวมความถี่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดตรวจนับจํานวนใบเสนอชื่อ มี
จํานวน  20 ใบ ครบตามหลักฐานการสงใบเสนอชื่อคิดเปนรอยละ 62.50 ปรากฏมีรายช่ือผูไดรับการเสนอชื่อ  จํานวน  
4 ราย ซ่ึงมีจํานวน 4 รายที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติใหทาบทามในเบื้องตนจํานวน  3  ราย   
 
 

/ผลการทาบทาม... 
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ผลการทาบทามปรากฏวามีผูตอบรับการทาบทาม   จํานวน  2  ราย และปฏิเสธการทาบทาม   1  ราย โดย
คณะกรรมการสรรหาฯ จัดใหมีการพบปะกับผูตอบรับการทาบทามเพื่อรับฟงความคิดเห็น วิสัยทัศน นโยบายและแนว
ทางการดําเนินงานของคณะในระยะ 4 ปขางหนา เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2551 และ มีมติเห็นควรใหเสนอรายชื่อผูตอบ
รับการทาบทามจํานวน  2  รายตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะศิลปประยกุต
และการออกแบบ  ดังนี้ 
  1. วาที่รอยตรศีักดิ์ชาย  สิกขา 
  2. ผูชวยศาสตราจารยสมชาย นิลอาธิ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตใิหคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  

ดําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตัง้ดํารงตาํแหนงคณบดีคณะศลิปประยุกตและการออกแบบ  
อีกคร้ัง  

 

4.2.5 ขออนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวชิาการ 

ขอถอนเรื่อง 

 

 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
4.2.6 การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลยั 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การ
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 4/2542 เมื่อ
วันที่ 14  สิงหาคม 2542 มีมติใหแตงตั้งกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อทําหนาที่เสนอแนะการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย   การพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการอนุมัติการเปดและปดหลักสูตร  
วิธีการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุง   เสนอการใหปริญญา การจัดตั้ง การรวม เปล่ียนแปลงหนวยงาน การรับ
สถาบันเขาสมทบ แตงตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลเพื่อกระทําการใดๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   และหนาที่อ่ืน ๆ  เพื่อรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและ
พิจารณา  

วาระป 2543 – 2545 คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัย มี ศ.ดร.ไพฑูรย อิงคสุวรรณ อธิการบดี  เปน
ประธาน  มีผูทรงคุณวุฒิจากกลุมสาขาตางๆ เปนกรรมการไดแก ศ.ดร.พัทยา  สายหู   รศ.ดร.ประยูร  บุญประเสริฐ
    ผศ.ดร.พิชิต  โตสุโขวงศ   ศ.ดร.ถาวร  วัชราภัยศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ   รศ.ดร.สุมน สกลไชย  และผศ.
ดร.โชติ  จิตรังษี  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

 
 
 

/วาระป 2545 – 2547… 
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วาระป 2545 - 2547 มีการปรับคณะกรรมการใหม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1278/2545 และ 91/2546 โดย

บางทานยังคงเปนกรรมการทานเดิม และแตงตั้งทานใหมเพิ่มเติม ไดแก ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ เปนประธาน มี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิไดแก    ศ.ดร.พัทยา  สายหู  รศ.ดร.ประยูร  บุญประเสริฐ รศ.ดร.สุมน สกลไชย  ผศ.ดร.โชติ  จิต
รังษี   ศ.ดร.ถาวร  วัชราภัย  ดร.สัจจา บุญยฉัตร  ผศ.ดร.กิตติ วงสพิเชษฐ และดร.สัมมนา มูลสาร รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ  

วาระป 2548 ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมีดําริวา เนื่องจากมีหลักสูตรและรายวิชาเสนอขอ
อนุมัติจํานวนมากและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไมสามารถดูรายละเอียดได จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
กล่ันกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อชวยพิจารณากลั่นกรองและนําเสนอขอคิดเห็นตอสภามหาวิทยาลัยกอน
การพิจารณาอนุมัติ โดยมี ศ.(พิเศษ) จอมจิน จันทรสกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเปนประธาน มีกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ศ.ไพฑูรย  อิงคสุวรรณ ศ.สุทัศน ยกสาน รศ.ปราโมทย ธีระพงษ ศ.ปราโมทย เดชะอําไพ ผศ.ไช
ยันต รัชชกูล และ ผศ.ดร.สัมมนา มูลสาร รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

วาระป 2549 – 2551   อธิการบดีมีดําริใหทดลองการดําเนินงานตามราง พรบ. มหาวิทยาลัยใหมเพื่อเตรียมและ
พัฒนาการทํางานใหรองรับการเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ โดยใชช่ือคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
กําหนดใหมีวาระ 2 ป มี ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดีเปนประธาน มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัยจากกลุมสาขาตาง ๆ เปนกรรมการ ไดแก รศ.อรุณี วิริยจิตรา รศ.อินทรชัย หอวิจิตร ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ 
ศ.นพ.วราวุธ สุมาวงศ ศ.นพ.ประสิทธ์ิ เพ็งสา รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข รศ.เรืองวิทยเกษุสุวรรณ รศ.เกรียงไกร โช
ประการ และ ผศ.ดร.อุทิศ  อินทรประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ      
หลักการ/แนวคิด 
 จากแนวคิดการทดลองปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ที่ใชตามราง พรบ.มหาวิทยาลัยใน
การเตรียมการออกนอกระบบ ประกอบดวย  อธิการบดี เปนประธาน กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมสาขา คือ 
สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร,   วิทยาศาสตรสุขภาพ, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยใหมีกรรมการจากภายใน
มหาวิทยาลัยไมเกิน 3 ทาน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกไมนอยกวา 3 ทาน (ไมมีการกําหนดคุณสมบัติ
อ่ืนๆ)  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

ระยะเวลาปฏบิัติงาน วาระละ 2 ป  
อัตราคาตอบแทน 
มีคาตอบแทนการประชุมสําหรับกรรมการภายในมหาวิทยาลัยคนละ 1,500 บาท และกรรมการภายนอกคนละ 

3,000 บาท/คร้ัง  
กฎหมายทีเ่กีย่วของ 
การแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการที่ผานมาไมมีพระราชกฤษฎีกา ขอบังคับของมหาวทิยาลัย กฎ ระเบียบ แตใช

มติสภามหาวทิยาลัยเปนกรอบแนวทางในการดําเนนิงาน   การดําเนนิงานของคณะกรรมการตั้งแตป 2543 -2551 แมจะ
มีช่ือแตกตางกนัแตภารกิจยังคงเหมือนกนั คือ การพิจารณาใหความเหน็เกี่ยวกบัหลักสูตรและรายวชิาเปนหลัก  

 
 

/ในการดําเนินงานตามมาตรฐาน  สกอ.... 
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ในการดําเนินงานตามมาตรฐาน  สกอ.ไมไดกําหนดวาตองใชช่ือสภาวชิาการ แตขอใหมีคณะกรรมการหรือ

สภาวิชาการทาํหนาที่พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษา และการพิจารณาอนุมัติ
หลักสูตรตองเปนสภามหาวทิยาลัยเปนผูอนุมัติการเปดหลักสูตรตามที่ สกอ.ไดมอบอาํนาจให 
ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

จากมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2 /2551 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2551 มีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการอนุมตัิหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ความทราบแลว นั้น  

งานพัฒนาหลักสูตรไดปฏิบัติตามขั้นตอนเดิม  เพื่อใหไดรายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อเปนตวัแทนในแต
ละกลุมสาขา โดยใหแตละคณะเสนอรายชือ่ผูทรงคุณวุฒทิั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  เพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพจิารณาเลือก และงานพฒันาหลักสูตร(ฝายเลขานุการ) จะไดประสานตดิตอทาบทามตอไป  ประเดน็ที่
เสนอ
  

1)  พิจารณาเลือกกรรมการทีแ่ตละคณะไดนําเสนอรายชือ่ผูทรงคุณวุฒ ิ หรือตามที่สภา 
              มหาวทิยาลัยจะเหน็สมควร ตามเอกสารแนบ 1 (รายช่ือที่เสนอยังไมมีการติดตอทาบทาม) 

2) พิจารณาอํานาจหนาที่และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
อํานาจหนาท่ีและวาระการปฏิบัตงิาน 

2.1 เสนอความคิดเห็นการจัดทําแผนการเปดหลักสูตรใหมของมหาวิทยาลัย  
2.2 พิจารณากลั่นกรอง  และเสนอความคิดเหน็การอนุมัติเปดหลักสูตรใหม  และการปด ยุบหรือยกเลกิ

หลักสูตร  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  การจัดการศึกษา  การประกันคณุภาพหลักสูตร    
2.3 การอนุมัติรายวิชาใหมที่ไมมีในหลักสูตร  และการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร การจัดทําประมวล

รายวิชาและแผนการสอน  
2.4 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
2.5 ใหมวีาระการดํารงตําแหนงครั้งละ 2 ป นับจากวันประกาศ  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแตงตัง้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนมัุต ิ
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย   ดังนี ้  
1. ศ.นพ.วราวุธ   สุมาวงศ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2. ศ.ประกอบ   วิโรจนกูฏ  อธิการบดี       
3. รศ.กิตต ิ วงสพิเชษฐ 
4. รศ.โชต ิ  จิตรังษ ี
5. รศ.นงนติย ธีระวัฒนสุข    
6. ศ.เปยมศักดิ์ เมนะเศวต 

 
/7.รศ.ปวน...  
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7. รศ.ปวน  สุทธิพินิจธรรม  
8. รศ.พโยม วงศภูวรักษ    
9. รศ.พรสนอง วงษสิงหทอง 
10. รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสกิ 
11. รศ.สถาพร โภคา 
12. นายสนธิ  คชวัฒน   
13. ศ.อมรา  พงศาพชิญ 
14. รศ.อรุณี  วิริยจิตรา  
15. ผศ.อินทิรา ซาฮีร  

 

 4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
4.2.7 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร ตามบันทึกขอความ
ที่ ศธ 0529.13/5987  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2551  เร่ือง ขอลาออกจากการเปนคณบดี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  อธิการบดี  ใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
สรรหา คณบดีและผูอํานวยการสํานัก พ.ศ. ๒๕๕๑ ขอ ๕  ตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตแิตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะบริหารศาสตร  ดังนี ้
 1. ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธาน 
 2. อธิการบดี         กรรมการ 

3.คณบดีคณะเกษตรศาสตร       กรรมการ 
4. คณบดีคณะศิลปศาสตร       กรรมการ 
5. ประธานสภาอาจารย          กรรมการและเลขานุการ 

 

 4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

 4.3.1   การขอแกไขหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร   
  ขอถอนระเบียบวาระการประชุม 4.3.1 การขอแกไขหลักสูตรของคณะเภสัชศาสตร โดยรวมเปน 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  5.2 แทน 
 

 

 

 

/4.3.2  การขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม  จํานวน   3  หลักสูตร... 
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 4.3.2  การขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม  จํานวน   3  หลักสูตร 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธ์ิ   รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการขอ
อนุมัติเปดหลักสูตรใหม  จํานวน   3  หลักสูตร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2551   เมื่อวันที่  24 กันยายน 2551 ไดมีมติอนุมัติในหลักการเปดหลักสูตรและสาขาวิชาใหม ในป
การศึกษา  2552  โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ ความสําคัญ ความจําเปนและความตองการของตลาดแรงงาน รวมถึง
ประโยชนของสาขาวิชาใหมและกระบวนการดําเนินงาน  จํานวน 3  หลักสูตร ไดแก 
 

  1)   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  หลักสูตรใหม พ.ศ.  2552 
2)   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2552 
3)   หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2552 
 

ซ่ึงงานพัฒนาหลักสูตร จะตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบ
ที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด แลวสงใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตองอีกครั้ง กอนเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
 

 4.3.3  การขออนุมัตปิรับปรงุหลักสูตร  จํานวน  2  หลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาการขออนุมัติ
ปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน  2  หลักสูตรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุม
คร้ังที่ 2/2551   เมื่อวันที่  24 กันยายน 2551 ไดมีมติอนุมัติใหปรับปรุงหลักสูตร  ในปการศึกษา  2552     ซ่ึงสภา
มหาวิทยาลัยฯ ไดผานการพิจารณาอนมุัติหลักสูตรแลว และหลักสูตรครบรอบการประเมนิตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาํนวน 2  หลักสูตร ดังนี้ 
 

1) ขออนุมัติปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2552 

2)  ขออนุมัติปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 
 

ซ่ึงงานพัฒนาหลักสูตร จะตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและตามรูปแบบ 
ที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด และสงใหคณะตรวจสอบการเขียนรายละเอียดใหสมบูรณถูกตองอีกครั้ง กอนเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรภายใน  30  วัน นับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 

/จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา... 
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จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
 4.4.1 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปล่ียนตาํแหนงการ 

เปล่ียนระดับตาํแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.   
 

นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนงการเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนง
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  ....ตามมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด 
   บัดนี้ มีประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานการเปลี่ยนตําแหนง 
การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแลว  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 

 

4.4.2 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขนัหรือการคัดเลือก  พ.ศ. .... 

นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี วาดวย การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขัน
หรือการคัดเลือก  พ.ศ. ....  ตามมาตรา ๒๒ แหง พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และมาตรา ๖๕/๑ แหง พระราชบัญญัติฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับตามหลักเกณฑที่ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา กําหนด 
 
 

/บัดนี้... 



 20
   บัดนี้ มีประกาศ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานการบรรจุบุคคลเขา
รับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแขงขันหรือการคัดเลือกแลว    

ทั้งนี้  มีบางตําแหนงของสาย ข/ค ที่มหาวิทยาลัยอนุมัติใหใชวิธีการคัดเลือกคือ ตําแหนงนักวิชาการเงินและ 
บัญชี วิศวกร นิติกร  นักวิทยาศาสตร นักวิเทศสัมพันธ  
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 

 

4.4.3 (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเขารับ 
ราชการ การนบัวันรับราชการและเงินเดือนท่ีจะไดรับของผูขอกลับเขารบัราชการเปน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา  พ.ศ. .... 

นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวย หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะ
ไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. .... ตามมาตรา ๒๐ แหง พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยออกขอบังคับตาม
หลักเกณฑที่ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
    บัดนี้ มีประกาศกฎ คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการกลับเขารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะไดรับของผูขอกลับเขารับราชการเปน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ แลว    
 

  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 
 
 
 
 

/4.4.4 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน…ี 
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4.4.4 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการกรณีขาด

คุณสมบัติหรอืมีลักษณะตองหามในการเขารับราชการ  พ.ศ. .... 
นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ราง) ขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามในการ
เขารับราชการ  พ.ศ. .... ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล  
วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข  และการพิจารณา
ตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อ
รับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมาจากสาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหขาราชการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตองหามในการเขารับราชการ  สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เพื่ออนุวัตรให เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   
สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
    บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
2.  ผูใดขาดคุณสมบัติไมมีสัญชาติไทย ดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนกรรมการพรรค 
   การเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง เปนบุคคลลมละลาย  ใหผูนั้นรายงานให 
   อธิการบดีทราบทันทีและใหมหาวิทยาลัยสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ  หากผูนั้นไมรายงาน 
   ใหอธิการบดีทราบ หรือรายงานเท็จ หรือปกปดความจริงหรือไมรายงานเพราะไมรูอันเปน    
   เพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเอง  เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
   ขอเท็จจริงแลวใหออกคําส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ  แตทั้งนี้  ตองใหโอกาสผูนั้นทราบ 
   ขอเท็จจริง 

  3.  ผูใดมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวามีสติไมสมประกอบ  ไมรูผิดชอบ  หรือรูสึกผิดชอบใน 
   บางครั้ง  ใหสงตัวผูนั้นไปรับการตรวจทางการแพทยเพื่อวินิจฉัยสภาพความสมบูรณทาง 
   จิตใจ  และเมื่อเห็นวาผูนั้นมีลักษณะเปนโรคทางจิตอยางรุนแรงและเดนชัดอันเปน 
   อุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  หรือวิกลจริต ฟนเฟอน  หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
   ใหอธิการบดีส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 
 
 
 

/กรณีผูนั้นไมยอมไปพบแพทย... 



 22
     กรณีผูนั้นไมยอมไปพบแพทยเพื่อรับการตรวจใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริง  โดย 

   ใหผูนั้นมีโอกาสทราบขอเท็จจริงอยางเพยีงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐาน    
   อยางเต็มที่  เมื่อผลการตรวจสอบพบวาไมควรใหรับราชการตอไป เพราะมีลักษณะ 
   ตองหามตามขางตน ใหอธิการบดีส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ 

  4. ผูใดเจ็บปวยเร้ือรังเปนเวลาติดตอกันเกนิกวา 6 เดือนขึ้นไป  จนไมสามารถปฏิบัติราชการ 
   ไดและผลการตรวจสอบขอเท็จจริงพบวาแมจะรกัษาเกนิ 6 เดือนก็ไมอาจหายขาดได  หรือ 
   ผูนั้นปวยเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ.  ใหถือวาผูนั้นเปนคนเสมือนไรความสามารถ   
   ใหอธิการบดีส่ังใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเพราะเหตุทพุพลภาพ 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 

  

4.4.5   (ราง) ขอบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณ ี
สมัครไปปฏิบตัิงานใดๆ ตามความประสงคของทางราชการ พ.ศ. ... 

นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงคของทาง
ราชการ พ.ศ. ...  ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษา
วินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข  และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 
สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
และมาตรา  57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมาจากสาเหตุใน   9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนด
ในขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหขาราชการออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตาม
ความประสงคของทางราชการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เพื่ออนุวัตรให เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   

 
 
 

/สาระสําคัญ... 
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สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
    บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
2.  การใหขาราชการออกจากราชการในกรณีนี้ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษา 
      ของมหาวิทยาลัยและผลประโยชนขอทางราชการ  หากมีผลกระทบมหาวิทยาลัยจะไม 
    อนุมัติก็ได 

  3.  ผูประสงคจะไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการใหยื่นหนังสือ       
   (ตามแบบฟอรมท่ีแนบทาย)  แสดงความจํานงตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึง 
   อธิการบดี 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 

 

4.4.6 (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการใหขาราชการออกจากราชการ  กรณีไม 
เปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือ 
บกพรองในศลีธรรมอันดี พ.ศ.... 

นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง)ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการออกจากราชการ  กรณีไมเปนผูเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย เปนประมุขหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี พ.ศ....ตามมาตรา   17  มาตรา  65/1   แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  
กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจาก
ราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข  และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา  57 กําหนดใหผูมี
อํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมาจาก
สาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหขาราชการออกจากราชการ  กรณีไมเปนผูเล่ือมใสในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองในศีลธรรม   อันดี  สําหรับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรให
เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   

 
/สาระสําคัญ...
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สาระสําคัญ 

1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
   บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
2. ผูใดถูกกลาวหาวาเปนผูขาดคุณสมบัติของการเปนขาราชการกรณีไมเปน ผูเล่ือมใสในการ 
   ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรอืบกพรองในศีลธรรม    
   อันดี  ใหผูบังคับบัญชารายงานตออธิการบดีภายใน 5 วนันับแตทราบเหตุ  และแตงตั้ง 
   กรรมการสอบสวนโดยดวน   

  3. เมื่อผลการสอบสวนพบวาผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่ถูกกลาวหา ให 
           อธิการบดีส่ังใหผูนั้นออกจากราชการ  โดยมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับ 

   จากวนัไดรับแจงคําส่ังกรณีพนกังานมีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับ 
   จากวนัไดรับแจงคําส่ัง 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 
  

 4.4.7 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณีถูก 
จําคุกในกรณีความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  พ.ศ. .... 

 นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณีถูกจําคุกในกรณีความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  พ.ศ. .... ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล  
วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข  และการพิจารณา
ตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภา
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา  57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการ
เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมาจากสาเหตุใน 9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไป
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหขาราชการออกจากราชการกรณีถูกจําคุกในกรณีความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   

/สาระสําคัญ... 
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สาระสําคัญ 

1.  ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
    บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
2.   ผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําส่ังศาลหรือโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่ไดกระทํา 
      โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  แตยังไมถึงกับจะตองถูกปลดออกหรือไลออก  ผูมี 
    อํานาจจะสั่งใหผูนั้นออกจากราชการก็ได 

  3.  การใหออกจากราชการตามขอ 2  ใหส่ังใหออกตั้งแตวนัที่ตองจําคุกโดยคําส่ังหรือโดยคํา 
          พิพากษาของศาล   

4.  คําส่ังใหออกตองระบุช่ือตําแหนงของผูถูกสั่งใหออก  เหตุที่ส่ังใหออก  และใหระบวุาผู 
     ถูกสั่งใหออกมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคําส่ัง  กรณ ี
    พนักงานมสิีทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวนัไดรับแจงคําส่ัง 

  5.  เมื่อมีคําส่ังใหออกจะตองแจงคําส่ังใหผูนั้นทราบพรอมทั้งสําเนาคําส่ังใหดวยโดยพลัน 
  6.  การสั่งใหผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเทา  และตําแหนงศาสตราจารย 

    ออกจากราชการใหดําเนนิการกราบบังคับทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจาก 
    ตําแหนงนบัแตวันออกจากราชการ 

  7.  ใหถือวันทีล่งลายมือช่ือรับทราบคําส่ังใหออกจากราชการเปนวนัรับทราบคําส่ังเพื่อ 
    ประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ 

  หากผูใดไมยอมลงลายมือช่ือรับทราบคําส่ัง ใหผูบังคับบญัชาบันทึกสาเหตุ วนัเดือนป เวลา 
และสถานที่  พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน  หรือสงสําเนาทางไปรษณยีลงทะเบียน 
ตอบรับไปตามที่อยูตามหลกัฐานของทางราชการ  เมื่อพน 15  วันนับแตวันที่ปรากฏในใบ 
ตอบรับทางไปรษณียใหถือวาผูนั้นทราบคําส่ังแลว 

  8.  ขาราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา   ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 
  

4.4.8 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณีถูก 
สอบสวนวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยาง 
รายแรง  พ.ศ. ... 
 

/นายสุภชัย  หาทองคํา... 



 26
นายสุภชัย  หาทองคํา รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวย การใหขาราชการออกจากราชการ กรณีถูกสอบสวนวากระทําความผิดวินัยอยางรายแรง แตผลการ
สอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยางรายแรง  พ.ศ. ... ตามมาตรา  17  มาตรา  65/1   แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  กําหนดใหหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินัย  การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณและการ
รองทุกข  และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามที่
กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรา 57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาสั่งให
ขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน  อันเนื่องมาจากสาเหตุใน  9  กรณี  ซ่ึงการสั่งใหออก
จากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น  จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหขาราชการออกจากราชการ  กรณีถูกสอบสวนวากระทําผิด
วินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยางรายแรง   สําหรับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๗   
สาระสําคัญ 

1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ 
       บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

2. ผูใดถูกสอบสวนวากระทําผิดวินยัรายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวนิัย 
    รายแรงได ซ่ึงการกระทําผิดนั้นทําใหมมีลทินหรือมัวหมอง และอธกิารบดีเหน็วา หากให 
   รับราชการตอไปจะเปนการเสียหายแกทางราชการ ใหอธิการบดีส่ังใหขาราชการผูนั้นออก 
   จากราชการ เพื่อรับบําเหนจ็บํานาญเหตทุดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ 
   ขาราชการ 
3. เมื่อส่ังใหออกตามขอ 2  แลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ  หากสภามหาวิทยาลัยเหน็           

        วาอธิการบดมีิไดดําเนินการทางวินัยหรือมิไดส่ังใหออกจากราชการโดยเครงครัดหรือเปน 
         ธรรม   จะสั่งใหอธิการบดทีบทวนการดาํเนินการและสั่งการใหมใหถูกตองเหมาะสมได 

4. ขาราชการมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคําส่ัง  กรณี 
   พนักงานมีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคําส่ัง 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา   ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 
 

/4.4.9 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน…ี 
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 4.4.9 (ราง) ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและ 

ผลงานทางวชิาการเพื่อผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนในอันดับ ท. ๑๑ พ.ศ. ....
ศาสตราจารย(คลินิกเกียรติคณุ) นายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการดํารงตําแหนงทางวชิาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อผูดํารงตําแหนง
ศาสตราจารย ไดรับเงินเดอืนในอันดับ ท. ๑๑ พ.ศ. ....  ตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการประเมิน
คุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับเงินเดอืนในอันดับ ท.๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๐  
เพื่อใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และเมื่อสภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับแลว 
ใหแจง ก.พ.อ.ทราบดวยนั้น 
 มาตรฐานกําหนดตําแหนงสายวิชาการ ตามโครงสรางและระดับตําแหนงสายวิชาการ อันไดแก 
   ๑. ตําแหนงอาจารย ระดับ ๔-๗ 
   ๒. ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ ๖-๘ 
   ๓. ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ ๗-๙ 
   ๔. ตําแหนงศาสตราจารย ระดับ ๙-๑๐, ๑๑  

ทั้งนี้ จะเห็นไดวาตําแหนงศาสตราจารย ระดับ ๙-๑๐, ๑๑ จะมีเครื่องหมายคั่นระหวางระดับ ๙-๑๐ และ ๑๑ 
ดังนั้น เมื่อจะเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงสูงขึ้นเปนระดับ ๑๑ จึงตองมีการประเมินผลงาน  ก.พ.อ. จึงไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารยไดรับเงินเดือนใน
อันดับ ท. ๑๑ และใหใชกับขาราชการเทานั้น  ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีขาราชการในสังกัดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 
ระดับ  ๑๐ จํานวน  ๑  รายคือ ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 
ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๕๑  วันพฤหัสบดีที่  ๑๑ กันยายน 
๒๕๕๑  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ   จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อใหผูดํารงตําแหนงศาสตราจารย ไดรับ
เงินเดือนในอันดับ  ท. ๑๑  พ.ศ. ........... หากเห็นชอบ จักไดนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอนแจงเวียน
ใหคณะและผูเกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
  

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 
 

 / 4.4.10 ขอบงัคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการจัดระเบียบ... 
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 4.4.10 ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการจัดระเบียบการบริหารงานในสถาบัน  
              สํานัก ศูนย พ.ศ. .... 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการจัดระเบยีบการบริหารงานใน
สถาบัน  สํานัก ศูนย พ.ศ. .... เนื่องจากขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการจัดระเบียบบรหิารงานใน  
สถาบัน  สํานัก ศูนย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ตามความในขอ ๖(๖.๕)  ประกาศ ณ  วันที ่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๐ ใหมี
คณะกรรมการประจําสถาบัน  สํานัก  ศูนย คณะหนึ่งประกอบดวย  ผูแทนกลุมสาขาวิชาจํานวน  ๕  เปนกรรมการ  
เนื่องจากสภาพปจจุบันระบบการบริหารจดัการทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.  ๒๕๔๐  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๔๐  เพิ่มมากขึ้น  ไดผานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวทิยาลัย คร้ังที่  ๕/๒๕๕๐  ลงวันที่ ๑๙  มถุินายน  ๒๕๕๐  ดังนั้นเพือ่ใหการบริหารงานที่ไมเกีย่วกับการ
เรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อใหไดผูแทนจากทกุคณะเปนกรรมการประจํา   
สถาบัน  สํานัก  ศูนย  ในการจัดหาวัสดตุํารา     ส่ือสดตาง ๆ ที่ใชในการเรยีนการสอน เพื่อยึดมั่นในสิ่งทีถู่กตอง  
ซ่ือสัตยสุจริต  โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
   
  จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพือ่โปรดพิจารณา 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมอบหมายรองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา  ตรวจสอบความถูกตอง (ราง) ขอบังคับฯ  ท่ีนําเสนอ ท้ังนี้ เม่ือตรวจสอบ 
เรียบรอยแลวใหเสนอผานฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอทานนายกสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาลงนามตอไป 

อนึ่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิใหขอสงัเกตเพิ่มเติม เก่ียวกับการจัดทําเอกสาร
เสนอระเบียบวาระการประชุมตางๆ ท้ังเอกสารที่เก่ียวของกับ(ราง) ขอบังคับตางๆ เอกสารเกี่ยวกับ
หลักสูตรนั้น ขอใหผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่เก่ียวของ ควรกํากับดูแลและตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร ท่ีจัดเสนอสภามหาวทิยาลัยพิจารณา  และขอใหมหาวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนา
เพื่อกระตุนเจาหนาท่ีใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัตงิานดวยความรับผิดชอบในหนาท่ีโดยใหมีความ
ถูกตองแมนยํา ท้ังนี้ หากมีขอผิดพลาดเกดิขึ้น อันนํามาซ่ึงความเสียหายและกอใหเกิดความลาชาตอ
การปฏิบตัิราชการ ขอใหอธิการบดี รองอธิการบดี ตักเตือนหัวหนางานและเจาหนาท่ีผูปฏิบัตงิาน 
เพื่อใหเกิดการปรับปรงุและการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 

  
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืนๆ… 
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ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2552  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาํป พ.ศ. 2552  จากการประชมุสภา
มหาวิทยาลัยประจําป พ.ศ. 2551 ที่ผานมา ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดประสานงานการประชมุสภามหาวิทยาลัย
ตามปฏิทินการประชุมหรือเปนไปตามวาระการประชุมทีจ่ําเปนเรงดวนโดยกําหนดปฏิทินการประชุมสภามหาวทิยาลัย
ประจําป พ.ศ. 2552 เปนแบบ 2 เดือน : ประชุม 1 คร้ัง  พรอมนี้ ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดจัดทําตารางสรุปการ
จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตารางสรุปจํานวนการเขาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตาราง
สรุปการสงระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ซ่ึงตาราง
สรุปการประชุมดังกลาว เปนสวนหนึ่งของการรายงานตามรูปแบบขอมูลประกอบตัวช้ีวดัประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก  
      

  จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพือ่โปรดพิจารณา 
 

  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามเสนอ พรอมท้ังมอบหมายฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอ 
ตารางสรุปการเขารวมประชุมของกรรมการสภามหาวทิยาลัยแตละทาน เพื่อแจงกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยแตละทานไดทราบรอยละการเขารวมประชุมสภามหาวทิยาลัยในรอบปท่ีผานมา  

 

5.2 ขอแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอแกไข

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ทั้งนี้  จากการประชุมสภามหาวทิยาลัย  คร้ังที่  4/2551  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  
2551  ระเบียบวาระที่ 4.3.5 เร่ือง รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติปรับปรุงหลักสูตรที่ผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากฝายเลขานุการคณะกรรมการวชิาการของสภามหาวิทยาลัย ได
ตรวจสอบเอกสารการเสนอหลักสูตรแลวพบขอบกพรองในการสรุปเรื่อง เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติและ
รับทราบ จํานวน 3  หลักสูตร จึงใครขอแกไขรายงานการประชมุดังกลาว เพือ่ใหตรงกับหลักสูตรที่นําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยและเพื่อใชเปนหลักฐานในการเสนอหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
หลักสูตร ทั้งนี้ขอแกเอกสารหนา 16 และหนา 17   รายละเอียดดังนี้  

เดิม 
4) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552 
5) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภณัฑ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552   
    สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
6) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมแีละผลิตภัณฑ   หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552   
    สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
 

/8) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต... 
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 8) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  
 แกไขเปน 

4) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2551
5) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเภสัชภัณฑและผลิตภณัฑธรรมชาติ 
    หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552      สังกัดคณะเภสัชศาสตร 
6) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมแีละผลิตภัณฑธรรมชาติ 
     หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2552      สังกัดคณะเภสัชศาสตร 

 8) หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑติ  
     สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551    สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร  
 

จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพือ่โปรดพิจารณา 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติตามเสนอ 
 

5.3 ขอเสนอรายชือ่ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2550  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การเสนอ

รายช่ือผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2550  ดวยงานทะเบียนและประเมินผลทางการศึกษา กองบริการการศึกษา  
ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ครั้งที่ 2  , ระดับประกาศนียบัตร  
ครั้งที่  1  , ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3  ,  ระดับปริญญาโท  ครั้งที่  3  และระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 2  ประจําปการศึกษา  
2550  รายละเอียดดังนี้ 

1. ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  คร้ังที่   2  จํานวน         13   คน 
2. ระดับปริญญาตรี   คร้ังที่ 3    จํานวน    104   คน 
3. ระดับประกาศนียบัตร    คร้ังที่  1   จํานวน              2   คน 
4. ระดับปริญญาโท    คร้ังที่  3   จํานวน            74   คน 
5. ระดับปริญญาเอก   คร้ังที่ 2   จํานวน              3   คน 
 

จึงเรียนสภามหาวิทยาลัยเพือ่โปรดพิจารณา 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 
 

   
 

       
/5.4  ขออนุมัตแิตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ... 
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5.4  ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 
 นายสุภชัย  หาทองคํา   รองอธิการบดีฝายบริหาร   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง 

ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  ดวยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ไดเปดสอนรายวิชา 1202 451 การตกแตงสถานที่
และการจัดสวน ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการนี้ไดเชิญ  นายประเวศ  ไชยวงศ  เจาของและผูจัดการบริษัท 
ปยพฤกษ แลนด  สเคป  มาเปนอาจารยพิเศษสอนนักศึกษาในรายวิชาดังกลาวตั้งแตภาคปลายปการศึกษา 2546 จนถึง
ภาคตนปการศึกษา 2550 และเปนอาจารยพิเศษในรายวิชา 120 493 ปญหาพิเศษ ในภาคปลายปการศึกษา 2550 
คณะกรรมการประจําคณะเกษตรศาสตร คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ไดพิจารณาแลวเห็นวา บุคคล
ดังกลาวเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณมากวา 30 ปในการจัดสวน ไดถายทอดวิชาความรูและ
ประสบการณใหแกนักศึกษาอยางไมปดปง และอุทิศตนเสียสละเวลามาทําการสอน  จึงเสนอขอกําหนดตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชาพืชสวน ให นายประเวศ  ไชยวงศ   

โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  ไดดําเนินการตามมหาวิทยาลัยกําหนดในขอ 5 แหงขอบังคับสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยคุณสมบัติและหลักเกณฑการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รอง
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. 2548  ดังนี้ 

1. เกณฑผาน ผลการประเมินผลงาน มีคุณภาพด ี
2. ผลการประเมินผลงานของ นายประเวศ  ไชยวงศ   
ไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒพิิจารณาผลงาน จํานวน 3 คน ผลการประเมิน ดังนี้ 

- อยูในระดับดมีาก  จํานวน 1 คน 
- อยูในระดับดี   จํานวน 2 คน 

 เพื่อใหการแตงตั้งผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ถูกตองและเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มาตรา 41 วรรคหนึ่ง จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตัง้ให นายประเวศ  ไชยวงศ  ดํารงตาํแหนงผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ สาขาวิชาพืชสวน ทั้งนี ้  ตั้งแตวนัที่   24   เมษายน 2551 วันที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับ
เร่ืองและใหความเหน็ชอบ  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติแตงตัง้ นายประเวศ  ไชยวงศ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

 

 

ปดประชุมเวลา  14.30 น. 
 
 
.....................................................     ………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ   
          ผูจดรายงานการประชุม      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                       
                                     ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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