
 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คร้ังท่ี  5/2550 
วันเสารท่ี 4  สิงหาคม   2550  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชมุศาสตราจารยวิจิตร  ศรีสอาน  ชั้น  5  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ผูที่มาประชุม 
    1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย     
    2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย         
    3.  ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    4.  นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    5.  ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    6.  นายสุทธินันท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
    7.  รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
    8.  ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    9.  นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  10.  อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
 11. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
 12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร    
 13. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
 14. คณบดีคณะศิลปศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์        ประเภทผูบริหาร   
 15. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
 16. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
 17.  รองศาสตราจารยเกรยีงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

                           ประเภทคณาจารยประจํา 
 
 

/18. นางสาวอินทิรา....   
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 18. นางสาวอนิทิรา      ซาฮีร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                          ประเภทคณาจารยประจํา 
  19. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
        ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย         
   20. นางอรอนงค    งามชัด      ผูชวยเลขานุการ    
ผูที่มาประชุมไมได 
   1. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   2. นายโสภณ     สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   3. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
   4. นายธีระศกัดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
    ผูเขารวมประชุม 
    1.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์    รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
    2.  นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     
เวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารย(พิเศษ) จอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ประธานที่ประชุม กลาวเปด
การประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดบั  ดงันี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1  เร่ืองที่ประธานแจง 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชมุ แจงที่ประชมุ 
ดังนี ้

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน 3 ราย  คือ 
         1. ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
         2. นายโสภณ  สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
         3. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                    นายนกิร  วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
         
 
  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 

       
 
 
/1.1.2  การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย... 
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1.1.2 การประชุมนายกสภามหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมวา 

จากการประชมุนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ในหวัขอเร่ือง “บทบาทของนายกสภามหาวิทยาลัย  ในการ 
บริหารมหาวทิยาลัยรัฐ”   ณ   โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที ่  21  กรกฎาคม 2550  ที่ผานมา  
ศาสตราจารยวจิิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ แจงที่ประชุมวา ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ มาตรา 36 กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาเปนนิติบุคคล มีการดําเนินการกจิการ
โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู
ภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา ซ่ึงจะตองกระจายอํานาจการบริหารตางๆ ทั้งเรื่องวิชาการ การบริหาร
บุคคล การจัดการตางๆ จากสวนกลางไปยงัมหาวิทยาลัยมากขึ้น และหนวยงานที่จะตองมาดูแลเรื่องดังกลาวคือ สภา
มหาวิทยาลัย ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสําคัญมาก โดยเฉพาะการเตรยีมรับรางกฎหมายของมหาวทิยาลัย
หลายฉบับที่กาํลังจะประกาศใช ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยเปนเพียงผูออกระเบียบขอบังคับและจัดระบบรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ตามหลักเกณฑและวิธีการของการกระจายอํานาจ สวนการปฏบิัติยังคงเปนหนาที่ของฝายบริหาร 
และมีการกําหนดบทบาทของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาใหสมบูรณยิง่ขึ้น ทั้งนี้จากการประชุมดงักลาวขางตนไดมี
สวนที่เกีย่วของกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยมีขอสรุปดังนี้ 

1. ควรใหมกีารจัดตั้งที่ประชมุนายกสภามหาวิทยาลัย  
2.นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คือสภามหาวทิยาลัยควรจะมีสํานักงานแยก 

                   ตางหาก เพื่อเปนอสิระจากมหาวทิยาลัย ไมตองมีบุคลากรจํานวนมาก ใหมรีองอธิการบดีคนหนึ่ง   
   เปนเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และทําหนาที่เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพยีงตําแหนงเดยีว จะ 
   ทําใหการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลยัดําเนนิไปดวยความคลองตวัและมีประสิทธิภาพมาก 
   ยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที ่

ประชุมเพิ่มเตมิเรื่องการประชุมสภามหาวทิยาลัยในชวงปลายปหรือตนปหนา ควรจัดใหมีการประชุมนอกสถานที่
เพื่อกําหนดทศิทาง บทบาท หนาที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลยั พรอมทั้งการพิจารณาจดัตั้งสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงควรมีบุคลากรอยางนอย 2-3 คน เพื่อทาํหนาที่กล่ันกรองระเบียบวาระและติดตามผลการปฏิบัติงาน
ตามมติสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยและใหเปนไปตามนโยบายของที่ประชุมนายกสภา
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะหารือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 สรุปเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ท่ีไดรับจัดสรรเบื้องตน 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่อง สรุปเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่
ไดรับจัดสรรเบื้องตน 

/ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเสนอคําขอตั้ง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.   2551   

ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงบประมาณ เพื่อพิจารณา เปนยอดวงเงิน 979,108,200 บาท นั้น   
  บัดนี้ สํานักงบประมาณไดพิจารณางบประมาณที่จะจัดสรรใหแกมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 เรียบรอยแลว โดยในเบื้องตนมหาวิทยาลัยไดรับการพิจารณาจัดสรร เปนเงิน 613,284,500 บาท เพิ่มขึ้น 
จากที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน 31,813,200 บาท หรือคิดเปนรอยละ 5.47 (ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ไดรับจัดสรรเปนเงิน 581,471,300 บาท) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 แลว พบวาไดรับการจัดสรรงบประมาณ นอยกวา ที่ขอตั้ง เปนเงิน 365,823,700 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 62.64 ของงบประมาณที่ขอตั้ง โดยจําแนกตามหมวดรายจายตางๆ ไดดังนี้ 

1. งบบุคลากร  ไดรับจัดสรรเปนเงิน  134,152,400 บาท  หรือคิดเปนรอยละ 21.87 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน 8,306,200 บาท 
หรือคิดเปนรอยละ 6.60 

2. งบดําเนินงาน ไดรับจัดสรรเปนเงิน 93,910,100 บาท หรือคิดเปนรอยละ 15.31 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลดลง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน 8,938,400 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 8.69 

3. งบลงทุน ไดรับจัดสรรเปนเงิน 270,181,300 บาท หรือคิดเปนรอยละ 44.05 ของงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร เพิ่มขึ้น จากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน 35,434,600 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 15.09 

4. งบเงินอุดหนุน ไดรับจัดสรรเปนเงิน 115,040,700 บาท หรือคิดเปนรอยละ18.76 ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลดลง จากปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนเงิน 2,989,200 บาท หรือ
คิดเปนรอยละ 2.53 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบและมีมติเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเงินรายไดประจําป  
พ.ศ. 2551   เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีมีผลงานดีเดนและเปนโครงการวิจัย 
ตอเนื่อง ซ่ึง ผศ.ดร. วินิช พรมอารักษ  สังกัดภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตรท่ี
ไดรับการคดัเลือกรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป 2550 จากมูลนิธิ
สงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถมัภ ในโครงการ “ไดโอด
เรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเปนสารอินทรียสําหรับหนาจอแสดงภาพจอแบน” 

 
 

 
 
 

/1.2.2 รายงานผลการใชงบประมาณแผนดิน… 
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1.2.2 รายงานผลการใชงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมเรื่อง การรายงานผลการใชงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ   
พ.ศ. 2550  ณ ส้ินไตรมาสที่ 3    ซ่ึงปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัย ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น  581,471,300 
บาท และไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว เปนเงิน 540,966,300 บาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 93.03 ของงบประมาณทีไ่ดรับ  
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2550 มกีารเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งส้ิน เปนเงิน 289,765,735.68 บาท คิดเปนรอยละ 49.83 
ของงบประมาณที่ไดรับ หรือคิดเปนรอยละ 53.56 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด  

ในสวนของงบประจํา มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งส้ิน เปนเงนิ 241,924,442.58 บาท คิด 
เปนรอยละ 69.77 ของงบประจําที่ไดรับ หรือคิดเปนรอยละ 69.77 ของงบประจําที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด 
  สําหรับงบลงทุน มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวทั้งสิ้น เปนเงิน 47,841,293.10 บาท คิดเปนรอย
ละ 20.38 ของงบลงทุนที่ไดรับ หรือคิดเปนรอยละ 24.63 ของงบลงทุนที่ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด 

เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไว พบวาการเบิกจาย ต่ํากวา แผนที่กาํหนด   กลาวคือ  
แผนการเบิกจาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 จะเทากับ 412,267,844 บาท หรือคิดเปนรอยละ 83.68 ของงบประมาณที่
ไดรับ และ ต่ํากวา เปาหมายการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลไดกําหนดไว ณ ส้ินไตรมาสที่ 3 ที่กําหนดใหสวน
ราชการเบิกจายงบประมาณใหไดในอัตรารอยละ 68.46 ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร อีกทั้ง ต่ํากวา รอยละการ
เบิกจายงบประมาณของปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในชวงเวลาเดียวกันอยูรอยละ 14.40 
  การเบิกจายที่ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดตามที่กลาวขางตน เปนผลมาจากการเบิกจายงบลงทุน ซ่ึงมี
การเบิกจายต่ํากวาแผนที่กําหนด เปนเงิน 105,052,360 บาท เปนคาครุภัณฑ จํานวน 28,007,920 บาท และเปนคาที่ดิน
และส่ิงกอสราง จํานวน 77,044,440 บาท ซ่ึงเปนผลมาจากการดําเนินจัดซ้ือจัดจางครุภัณฑที่ลาชากวาแผนที่กําหนด 
และการกอสรางอาคารที่ลาชากวาแผนการดําเนินงานอันเปนผลมาจากผูรับจาง เชน อาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริม
และวิจัยดานการบริหารธุรกิจ เปนตน 
  สําหรับงบประมาณที่ยังไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวด เปนเงิน 40,505,000 บาท นั้น ประกอบดวย 

- คากอสรางและคาคุมงานกอสรางอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร เปนเงิน 24,200,000 บาท 
(ปจจุบันไดรับการอนุมัติแลว) 

- คากอสรางและคาคุมงานกอสรางอาคารเรียนรวม 5 เปนเงิน 16,305,000 บาท (ปจจุบันอยู
ระหวางการเสนอขออนุมัติตอสํานักงบประมาณ) 

ในสวนของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของงบประมาณ 2549 มียอดการกันเงินทั้งส้ิน 
61,248,412.68 บาท (จําแนกเปนงบของมหาวิทยาลัย 35,747,447.10 บาท และเปนงบกลางที่ไดรับการจัดสรรอีก เปน
เงิน 25,500,965.58 บาท) เบิกจายแลว 58,913,412.68 บาท คิดเปนรอยละ 96.19 ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจาย
เหล่ือมป คงเหลือที่ตองเบิกจาย จํานวน 2,335,000 บาท ประกอบดวยรายการตาง ๆ ดังนี้ 

- ชุดปฏิบัติการทางวิศวกรรมโรงงาน (คณะวิศวกรรมศาสตร) เปนเงิน 2,170,000 บาท 
- อาคารชุดทดสอบกําลัง (คณะวิศวกรรมศาสตร) เปนเงิน 165,000 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
/มติ… 
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มติ ท่ีประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยวางแผนเพื่อรองรับการบริหารจัดการ

งบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 เพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามแผนที่กําหนด  

 
ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคร้ังท่ี  4/2550   
 เม่ือวันเสารท่ี    23  มิถุนายน    2550 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  4/2550   เม่ือวันเสารท่ี    23  มิถุนายน    2550 

โดยมีขอแกไข ดังนี ้
 

 ขอความเดิม       แกไขเปน 
หนาท่ี 5  บรรทัดท่ี  27-31 
หนาท่ี 6  บรรทัดท่ี  1-11 

มติ ที่ประชุมรับทราบและเหน็ชอบ    ..มติ ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให 
ใหแตงตั้งคณะกรรมการ 2   ชุด  คือ        ดําเนินการโดยใหคงภารกจิเดิมและ 
1. คณะกรรมการพิจารณาการออกเปนมหาวิทยาลัยในกาํกับของรัฐ     เสนอใหมีการแกไขพระราชบัญญัติ 
2.คณะกรรมการประเมินผลการเปนมหาวทิยาลัยในกํากบัของรัฐ     โดยเร็ว 

โดยคณะกรรมการชุดใหมที่ไดรับการแตงตั้ง 
มีหนาที่และดาํเนินการในเรือ่งดังตอไปนี ้

2.1 ระยะเวลาการทํางานคณะกรรมการชุดนี้มีระยะเวลา 1 ป 
2.2   คณะกรรมการชุดนี้จะดาํเนินงานดานวิจัยเชิงนโยบาย  

      ซ่ึงใหดําเนนิงานในเรื่องตางๆดังนี้ 
2.1.1   วิจยัดานการใชงบประมาณและทรพัยสินของมหาวิทยาลัย 
2.1.2   วิจยัดานงบบุคลากรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของบุคลากร 
2.1.3   วิจยัดานกระบวนการเรียนการสอนขวัญและกําลังใจของบุคลากร 
2.1.4   วิจยัดานความรวมมอืกับชุมชนและความรวมมือกับตางประเทศ 
2.1.5   วิจยัดานการหารายไดและการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

       หนาท่ี 8 บรรทัดท่ี   5  -8     
3. ขอใหทุกคณะแตงตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา   ….ใหตัดออก 

ผลงานทางวิชาการกอนนําเสนอตอคณะกรรมการ 
ประเมินผลงานทางวิชาการ โดยมี คณบดีเปนประธาน 
 

/รองคณบดีฝายวิชาการ… 
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รองคณบดีฝายวิชาการ หัวหนาภาควิชา  
หัวหนาสาขาวชิา เปนกรรมการ   

 4. ขอใหรองอธิการบดีฝายบริหารดําเนินการตามที่กรรมการ   4.  ขอใหมหาวิทยาลัย 
     สภามหาวิทยาลัยเสนอ.....            ดําเนินการตามที่กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยเสนอ…. 
หนา  9 บรรทัดท่ี  18-20 
3. ขอใหคณะรัฐศาสตรแกไข ช่ืออาจารยผูสอน  รายวิชา  3. ขอใหคณะรัฐศาสตรตรวจสอบและ 
    รหัสวิชาใหถูกตอง.....     แกไขรายวชิา ช่ืออาจารยผูสอน         

    ใหถูกตอง..... 
 4. ขอใหคณะรัฐศาสตรตรวจสอบรายชื่ออาจารย   4. ขอใหคณะรัฐศาสตรปรับเปลี่ยน 
     ประจําของมหาวิทยาลัยใหถูกตอง        รหัสวิชาใหเปนไปตามมาตรฐาน
             ของมหาวิทยาลัย  

 หนาท่ี 10 บรรทัดท่ี 3-4 
1. รายงานจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 5 คน  1.ในการเสนอขออนุมัติหลักสูตร

 ขอใหรายงานรายละเอียดจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 5 คน 

 และแกไขคําวา “คณะศิลปะศาสตร”  ทุกระเบียบวาระ  เปน    คณะศิลปศาสตร 
 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานความกาวหนาการดาํเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุม เร่ืองการรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุขวา ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์  เพ็งสา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ไดรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตามมติสภา
มหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

1.  รายงานปญหาการรับนักศึกษาระหวางจํานวน 50 คน และ จํานวน 16 คน 
  ตามหนังสือ ที่ ศธ 0529.9.1/3191  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  2550  เร่ือง แจงรายละเอียดคาสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป  กลุมภาษาอังกฤษและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร ประจําปการศึกษา 2550  ความวา ที่ประชุมมีมติวา
สําหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร  กําหนดใหมีจํานวนนักศึกษาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวา  50  คน  
คณะจึงจะมีรายรับที่ไดจากคาหนวยกิตการลงทะเบียนของนักศึกษาในจุดคุมทุนของคณะศิลปศาสตร  จึงมีมติให
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯมอบคาตอบแทนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ที่คณะศิลปศาสตรสอนใหเพิ่มเติมใหเต็ม
จํานวนนักศึกษา 50 คน  คือตองจายคาสอนใหคณะเพิ่มเติมอัตรา  70% ของคาลงทะเบียนในแตละรายวิชาของ
นักศึกษาจํานวน  34  คน ในปการศึกษา 2550  ซ่ึงเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน  133,280 บาท 

/เนื่องจาก... 



 8
  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาปรับลดเหลือ  16  คน  ทําใหงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบทฯ ปรับลดลงตามจํานวนนักศึกษา  วิทยาลัยแพทศาสตรฯ มีงบประมาณที่จํากัด จึง
ขอปรึกษาหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและคณบดีคณะศิลปศาสตร เพื่อแกปญหาดังกลาว  ดังนี้ 

1. นักศึกษาไดเรียนในรายวิชาที่ลงทะเบียนตรงตามที่หลักสูตรกําหนด 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดทาํความตกลงกบัคณะศิลปศาสตรในการจายคาสนับสนุนการสอนวิชา

ศึกษาทั่วไปใหคณะศิลปศาสตร จํานวน  3  วิชา  เปนจํานวนเงนิ 47,600 บาท 
2.  รายงานผลการดําเนินงานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน กระบวนการเรียนการสอน  

2.1  หลักสูตร  แพทยศาสตรศึกษา 
  1. ดานโรงพยาบาลรวมผลิต ขณะนี้ประสานงานกับโรงพยาบาลคายทั้ง 3 แหง คือ 
   1.1  โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค 
   1.2  โรงพยาบาลคายประจักษศิลปาคม 
   1.3  โรงพยาบาลคายสุรนารี 
  ปจจุบันอยูในขั้นตอนการรางบันทึกความรวมมือ และรอกรมแพทยทหารบก กําหนด วัน เวลา และ
สถานที่ ในการทําบันทึกขอตกลงรวมกันกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพราะผูลงนามที่เปนนิติบุคคลจะตองเปนผู
บัญชาการทหารบก 
  2. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนตัวกลางประสาน และ
เชื่อมเครือขายเพื่อจัดทําการเรียนการสอนในรายวิชาที่ขาดแคลนอาจารยผูสอนในโรงเรียนแพทยใหมพรอมประสาน
กับโรงเรียนแพทยเกาในดานขอมูลการเรียนการสอนดานการแพทย 
  2.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 
  1.  ช้ันปที่ 1 นักศึกษาจะเรียนในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป  ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร  คณะบริหารศาสตรและ
คณะศิลปศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน 
  2.  ช้ันปที่  2  นักศึกษาจะเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่คณะศิลปศาสตร  รายวิชาเลือกเสรี นักศึกษา
จะเลือกจากคณะใดคณะหนึ่งที่เปดวิชาเลือกเสรี  สําหรับรายวิชาอื่นๆ จะเปนรายวิชาในหมวดพื้นฐานวิชาชีพ  
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จัดการเรียนการสอนเอง และไดประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในเรื่อง  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศดานสาธารณสุข 
  3.  ช้ันปที่ 3 และ 4  นักศึกษาจะเรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขทั้งหมด   
ซ่ึงในแตละรายวิชามีการติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาดูงาน ศึกษาชุมชน และฝก
ปฏิบัติงาน ไดแก เทศบาลนคร  เทศบาลเมือง  เทศบาลวารินชําราบ เทศบาลตําบล โรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย
สุขภาพชุมชน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  องคการบริหารสวนตําบล  โรงงาน
อุตสาหกรรม  ซ่ึงจะมีการสงเอกสารขอความรวมมือไปยังหนวยงานตางๆ ดังที่กลาว     มาแลว ในปการศึกษา 2551 
เบื้องตนไดมีการติดตอประสานงานโดยการโทรศัพทติดตอ ซ่ึงไดรับการตอบรับโดยวาจาแตยังไมมีเอกสาร  
  2.3  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง) 
  1. ช้ันปที่ 3 นักศึกษาจะเรียนในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป  ซ่ึงคณะวิทยาศาสตร  และคณะศิลปศาสตร 

เ 
/ปนผูรับผิดชอบ… 
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เปนผูรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการสิ่งแวดลอมมนุษยกับสังคม และวิชาภาษาอังกฤษ 
  2.  ไดรับความรวมมือจากหนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในการเปนอาจารย
พิเศษและเปนแหลงศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติงานในชุมชน  ไดแก ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี  กองสาธารณสุขและ
อนามัยส่ิงแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  แผนกผูปวยนอกและแผนกผูปวยใน  
ดานการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  รานหมูยอดาวทอง  ศูนยออกกําลังกาย
อุบลราชธานีฟตเนสเซ็นเตอร เทศบาลนครวารินชําราบ   
  3.  รายงานผลการดําเนินงานในดานงบประมาณที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ 2550 
  3.1 งบประมาณ พ.ศ. 2550  (เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทยเพิ่ม) 
  3.2 งบประมาณ  จากแผนงานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
  3.3  งบประมาณ  จากเงินรายได 
  4.  รายงานผลการดําเนินงานในดานงานกอสรางอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
  4.1  โครงการกอสรางอาคารหอพักอาจารยและบุคลากร  ไดรับงบประมาณ จํานวน 21,000,000 
บาท และงบประมาณที่กอหนี้ผูกพัน  จํานวน 21,000,000 บาท  ซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการกอสราง 
  4.2  โครงการกอสรางอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดรับงบประมาณ จํานวน 118,894,300 บาท 
และงบประมาณที่กอหนี้ผูกพัน  จํานวน 117,999,000 บาท  ซ่ึงอยูระหวางการขออนุมัติงบประมาณจากสํานัก
งบประมาณ (ไดคูสัญญาแลว) 

   

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข กําหนดตารางวัน-
เวลา  สําหรับดําเนินการปรบัปรุงแกไขหลักสูตรในหมวดการศึกษาทั่วไป เพื่อใหสอดคลอง
กับหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และการปรับปรงุแกไขหลักสูตร
ดังกลาวขอใหแลวเสร็จ กอนที่จะเปดภาคเรียนในปการศกึษา 2552  

 

3.2  แผนการรับนกัศึกษาของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา  2551,แผนการรบันักศึกษาในระยะ  5 
ปและรายงานการศึกษาวิธีการรับนักศึกษาโดยวิธีรับตรงของมหาวิทยาลัย 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รายงานที่ประชุมเรื่องแผน 
การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปการศึกษา  2551  แผนการรับนกัศึกษาในระยะ  5 ปและรายงานการศึกษา
วิธีการรับนักศกึษาโดยวิธีรับตรงของมหาวทิยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบตามเสนอดงันี ้
1. ใหรับนักศึกษาจํานวน  5,000 คน (ตามแผนการรับท่ีเสนอ) ในปการศึกษา 2551 
2. ใหมหาวิทยาลัยแตงตัง้คณะกรรมการเพื่อศึกษาและพัฒนาการ การดําเนินงานดานการ

รับนักศึกษา  การผลิตบัณฑติ  เนื้อหาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น 

 
/ใหมหาวิทยาลัย... 
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3. ใหมหาวิทยาลัยศึกษาความตองการสาขาวชิาและเสนอแผนการรับนักศึกษาในป

การศึกษา 2552 โดยพิจารณาดําเนินการศกึษาใหแลวเสร็จภายใน  6  เดือน 
 

4.   ใหรองอธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบ แกไขรายละเอียดใหถูกตอง   
 

3.3 รายงานสัญญาการใชพืน้ท่ีมหาวิทยาลัยของคณะบริหารศาสตร (โครงการ: จัดตัง้พืน้ท่ี
ปฏิบตัิการ สําหรับการศึกษาและวิจัยหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงภายใตชื่อ: ชุมชนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง) และพื้นที่อ่ืนๆ      

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุม เร่ือง รางบันทึกขอตกลงชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี       จากการที่สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหลักสูตรการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติจริง   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรวมกับชุมชนราชธานีอโศก อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดทําสถานที่
เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูการดําเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชนจริง โดยใชช่ือเรียกสถานที่ดังกลาว
วา ชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยางไรก็ตาม เพื่อใหการบริหารจัดการชุมชนดังกลาว 
เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และ ชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบ ดังนี ้
1.  อนุมัติใหใชพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จํานวน  42  ไร  
2.  ใหมีคณะกรรมการบริหารโครงการ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูแทน 
     จากสภาอาจารยและผูแทนจากสภาอนกุรรมการประจํามหาวิทยาลัย ท้ังนี้ การยุบเลิก 
     คณะกรรมการชุดดงักลาวขางตนใหเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 
3.  มอบหมายอธิการบดีรวมหารือกับศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ กรรมการสภา 
     มหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิเพื่อพิจารณารางบนัทึกขอตกลงชุมชนฝกฝนเศรษฐกิจ 
     พอเพียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
 

3.4   การใชเงินคืนมหาวิทยาลัยของคณะ/หนวยงานที่ยืมเงินมหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายงานทีป่ระชุม เร่ือง การใชเงินคืนมหาวิทยาลัยของคณะ/หนวยงานที่ยมืเงิน
มหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลยัไดอนุมตัิใหคณะ/หนวยงานยืมเงินทนุสํารองของมหาวทิยาลัยเพื่อใชในการ
ดําเนินงานภายในคณะ/หนวยงาน  เพื่อการติดตามผลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีความตอเนื่องในการดําเนนิการ 
 

 
/ติดตามผล… 
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ติดตามผลการใชงบประมาณของคณะ/หนวยงาน    ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ไดแจงคณะ/หนวยงานทีย่ืม
เงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานและรายงานการใชงบประมาณ จํานวน  3  
คณะ  ดังนี ้

1. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    
3. คณะนิติศาสตร    
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและขอใหเปนเรื่องสืบเนือ่งในการประชุมสภามหาวทิยาลัยคราวตอไป 

  
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

ไมมี 
 

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
4.2.1  ขออนุมัติแตงตั้งบคุคลเพื่อเปนคณะกรรมการผูทรงคณุวุฒิประจําสํานักวิทยบริการ 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม เร่ืองขออนุมัติแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจํา
สํานักวิทยบริการ  จํานวน  3  ทาน คือ 

1. รองศาสตราจารยยพุิน    เตชะมณ ี
2. รองศาสตราจารยสมาน ลอยฟา 
3. ผูชวยศาสตราจารยสังคม ภูมิพันธ 

  
  มต ิ ท่ีประชุมอนุมัติ  

  
  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 

ไมมี 
  4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
   ไมมี 
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  4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

4.4.1 การพิจารณามอบปริญญาปรชัญาดุษฎีบัณพิตกิตติมศักดิ ์(สาขาพัฒนบรูณาการศาสตร) 
 ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฎ  อธิการบดี    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง   

เสนอที่ประชมุ เร่ืองการพิจารณามอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณพิตกิตติมศักดิ์ (สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร) เพือ่ถวาย
แดสมเด็จ เจีย  ซิม ประธานวฒุิสภาของพระราชอาณาจกัรกัมพูชา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัต ิ
 
4.4.2 รายงานคําวนิจิฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ท่ี 1/2550 เร่ืองอุทธรณรองทุกข  

นายดาบตาํรวจนิวัตร  สิงหาษา 
 ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ ประธานคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ แจงที่ประชุม เร่ือง รายงานคําวนิิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ที่ 1/2550 เร่ือง
อุทธรณรองทุกข ราย ดาบตํารวจนวิตัร  สิงหาษา  โดยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ประจํามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดรับหนังสืออุทธรณของ ดาบตํารวจนวิัตร  สิงหาษา เมือ่วันที่  11  มกราคม  2550  เร่ืองอุทธรณรอง
ทุกขและโตแยงคําส่ังพักงาน ซ่ึงขณะรองทุกขเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงนายตรวจเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
สังกัดโครงการรักษาความปลอดภัยมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ไดพจิารณา
วินิจฉยัเร่ืองอทุธรณและรองทุกขดังกลาว  โดยมีประเดน็การพิจารณา  2  ประเด็นดงันี้ 

ประเด็นที่  1   ดาบตํารวจฯนวิัตร  สิงหาษา ลูกจางโครงการรักษาความปลอดภัย มีฐานะ 
         เปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัยหรือไม 

ประเด็นที่ 2 การสั่งพักงานของดาบตํารวจนิวัตร สิงหาษา เปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย 
             หรือไม 

   คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอรายงานสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาใหมมีติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  1/2550  วนัที่  4  พฤษภาคม  2550 เรื่องอุทธรณรองทุกข  ราย  ดาบตํารวจนวิัตร   
สิงหาษา   ดังนี้  
   ประเด็นที่  1 ผูรองทุกขมีฐานะเปนลูกจางชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 
     ประเด็นที่  2  การสั่งพักงานหรือเลิกจางเปนคําส่ังที่ไมชอบดวยกฎหมาย 
 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบและมีมตดิังนี ้

1. ใหเพิกถอนคําสั่งการสั่งพักงานหรือเลิกจางผูรองทุกขตามคําสั่งอธิการบดี ลง
วันท่ี  26  ธันวาคม  2549  
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2. ในสวนประเดน็ผูรองทุกขมีความประสงคขอสิทธิประโยชนท่ีขาดหายไป  

ตั้ง แต เดือนมกราคม  2550 ถึงเดือนกันยายน  2550  เปนเงิน 90,000- บาท 
(เกาหมื่นบาท)  นั้น ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาชดเชยใหผูรองทุกขตอไป 

3. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณารายละเอียดเพื่อปองกันปญหาอันท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคต สําหรับการดําเนินงานโครงการดงักลาวและจัดทําโครงการใหถูกตอง
ตามระเบียบบริหารงานบคุคล  

  
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ   
   5.1   แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเภสัชศาสตรและคณะกรรมการสรรหา 

คณบดีคณะบริหารศาสตร  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุม โดยโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที ่ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  2 คน เปนกรรมการสรรหาคณบดี  ดวยวาระการดํารง
ตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร รองศาสตราจารยนงนติย  ธีระวัฒนสุข และวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
บริหารศาสตร ศาสตราจารยอภิชัย  พนัธเสน จะครบกําหนดในวันที่  8  พฤศจิกายน  2550  พรอมกัน 
   ตามขอ 4 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
คณบดี ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และฉบับที่ 2 พ.ศ. (2543) กําหนดไววา “ในกรณีทีว่าระการดํารงตําแหนง
คณบดีเหลือเวลาไมนอยกวา  90  วนั...ฯลฯ ... ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา 
“คณะกรรมการสรรหาคณบดี...”  ประกอบดวย 
   (1)  อธิการบด ี       เปนประธาน 
   (2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคณุวฒุิ  จํานวน  2  คน  เปนกรรมการ 
   (3) ผูบริหารมหาวิทยาลัย  จาํนวน  2  คน    เปนกรรมการ 
   (4) ประธานสภาอาจารย      เปนกรรมการ 
   (5) ใหประธานแตงตั้งผูที่เหน็สมควรหนึ่งคนเปนเลขานกุาร 
   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร  จํานวน  2  คน  และคณะกรรมการสรรหาคณบดี
คณะบริหารศาสตร  จํานวน  2  คน 

           
  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ 
   แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะเภสัชศาสตร  จํานวน  2  ทาน  ดังนี ้  
   1. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณ นายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ 
   2. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน      วุฒิเมธี 
 

/แตงตั้งคณะกรรมการ… 
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   แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะบริหารศาสตร  จํานวน  2  ทาน  ดังนี้
   1. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน      วุฒิเมธี 
   2. นายแพทยนิรันดร     พิทักษวัชระ 
 
  5.2   ผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
  ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุ นายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการซึ่งได
ผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  คร้ังที่ 4/2550  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม 2550 
แลว นั้น 
  ที่ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Reader) ไดมีการประชุมพิจาณาตําแหนงทางวิชาการ
ผูยื่นขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  จํานวน  2  ราย ดังนี ้
  1. นางจันทรเพ็ญ   อินทรประเสริฐ  สาขาวิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตร 
  2. นายนพินธ    กสิพรอง  สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 
  โดยการพจิารณาจากแบบประเมินกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง  3  ทาน  
  รายที่ 1 ไดแกไขปรับปรุงและเพิ่มเติมผลงานทางวิชาการตามคาํแนะนําของทีป่ระชุม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  เมื่อวันที่  23  กรกฎาคม  2550 โดยสรุปตามแบบประเมนิผลงานทางวชิาการเห็นชอบให
ใหผานเกณฑการประเมินเปนเอกฉันท    
  รายที่  2  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิได พจิารณาผลงานทางวิชาการ  โดยพิจารณาจากแบบ
ประเมิน ใหผานเกณฑการประเมินโดยเปนเอกฉันท 
 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติตามเสนอ 
 

5.3 รางขอบงัคับฯ วาดวยการขอตําแหนงทางวชิาการและประกาศหลักเกณฑและ 
วิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2550 

  ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคณุ นายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูทรงคุณวุฒ ิ  ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ แจงที่ประชุมเรื่อง รางขอบังคับฯดวยการขอ
ตําแหนงทางวชิาการและประกาศหลกัเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  ตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดประกาศ ก.พ.อ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
 
 

/รองศาสตราจารย… 
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รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พ.ศ. 2549 พบวามีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีความไมชัดเจนในหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติในบางประเด็น เชน การเสนอเอกสารประกอบการสอน หรือเอกสารคําเสนอในกรณีทีส่อนรวมกันหลาย
คนใน 1 รายวิชา  การมีสวนรวมผลงานทางวิชาการ คาํจํากัดความและลักษณะการเผยแพรผลงานทางวิชาการ เปน
ตน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา จึงไดออกประกาศ ก.พ.อ เร่ืองหลักเกณฑและวธีิการพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 เพื่อเปนการ
ปรับปรุง 
แกไขประกาศ ก.พ.อ 2549 ใหมีความชดัเจนและสมบูรณยิ่งขึ้นและไดกําหนดบทเฉพาะกาลวา  “การพิจารณาแตงตั้ง
บุคคลใหดํารงตําแหนงทางวชิาการที่สภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องไวแลวและอยูระหวางดําเนินการ ใหดําเนินการ
พิจารณากําหนดตําแหนงตามประกาศ ก.พ.อ 2549 ตอไปจนแลวเสร็จ เวนแตการละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ  ใหใชประกาศนี้บังคับ”     
  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดรับประกาศ ก.พ.อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่  3 เมษายน  2550 และมีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่  3  เมษายน  2550 ซ่ึงไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลและไดแจงเวียนหนวยงานและผูเกีย่วของทราบแลว  

 
  มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติและขอใหมีการประกาศใชขอบังคับดังกลาวโดยเร็ว 
 
  5.4 การแกไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรตอเนื่อง   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550   
   ตามขอคดิเห็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ รายงานที่ประชุมเรื่อง 

การแกไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรตอเนื่อง  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ตามขอคิดเหน็คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  โดยคณะบริหารศาสตรเสนอขอเปดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรตอเนื่อง หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ซ่ึง
สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาและอนุมัตหิลักสูตรดังกลาวในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที ่ 18 พฤศจิกายน 2550 
และมหาวิทยาลัยไดเสนอหลกัสูตรเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพจิารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร ซ่ึงคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณาแลวมขีอสังเกตขอใหจัดหลักสูตรใหครบ 3 หมวดวิชา 
ไดแก หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี หลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรตอเนื่อง รับ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเทาเขาศึกษา  เพื่อพัฒนาวิชาชพีและ
ขยายโอกาสทางการศึกษา มีจํานวนหนวยกิตรวม 75 หนวยกิต ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 แบงเปน
หมวดวิชาเฉพาะ 72 หนวยกติ หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต   โดยใหยกเวน/เทียบโอนหนวยกิตหมวดวชิา
ศึกษาทั่วไปใหจํานวน 27 หนวยกิต  และใหเรียนวชิาดานภาษาองักฤษเพิ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 หนวยกิต 
สําหรับการยกเวนหรือเทียบโอนใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และตามประกาศการเทียบโอนผล
การเรียน กระทรวงศึกษาธิการ  การขอแกไขดังกลาวไมกระทบกับโครงสรางหลักสูตรที่ไดอนุมัต ิ
 
 
 

/มติ… 
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5.5    การรายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี  คร้ังท่ี 1/2550  

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลยัประเภทคณาจารย 
ประจํา  คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจงที่ประชุม   ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมมีติใน
การประชุมครั้งที่ 1/2550 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2550 ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  ซ่ึงมีรายนามตามคําส่ังสภามหาวิทยาลัยที่ 
7/2550 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2550 นั้น คณะกรรมการฯ ที่ไดรับแตงตัง้ไดมีการประชุมรวมกันครัง้ที่ 1/2550 วนัที่ 6 
กรกฎาคม 2550 ณ หองประชุมเดชอดุม ช้ัน 2 อาคารสํานักงานเครือขายวิจัยและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี  มีสาระสําคัญดังนี ้
    กรอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย 

ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวาจะตองปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน ซ่ึงทําหนาทีเ่ปน 
เลขานุการของคณะกรรมการใหมีประสิทธภิาพ จึงมีมตดิงันี้ 

1. ปรับปรุงระบบตรวจสอบภายใน โดยจะตองบรรจุหนวยตรวจสอบภายในอยูใน 
     โครงสรางหนวยงานอยางเปนทางการ ใหมีหนวยตรวจสอบภายในกลาง และหนวย    
      ตรวจสอบประจําหนวยงานขนาดใหญ จัดอัตรากําลังเพิ่มเพื่อใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบ 
      ภายในเพยีงพอแกการตรวจสอบเปนประจําทุกป  โดยใหจัดทําขอมลูโครงสราง 
      หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหเปนสภาพจริงโดยเรว็ที่สุด เพื่อนํามาประกอบการ 
      พิจารณาจดัโครงสรางของหนวยตรวจสอบภายใน ตอไป 
2. ปรับปรุงระบบการรายงานดังนี ้
2.1  ใหติดตามรายงานการเงินจากกองคลัง เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน 
2.2  รายงานผลการตรวจสอบที่อยูในความรับผิดชอบของอธิการบดีโดยตรง ใหรายงานตรง 
       ตอคณะกรรมการตรวจสอบ สวนเรื่องที่มีผูรับผิดชอบในระดับต่าํกวาอธิการบดี ให 
       รายงานตออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.3  การปรับระบบการรายงานแบบบรรยาย เปนการใชระบบสารสนเทศ  
 3.  ระเบียบหรือขอบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหฝายเลขานุการประสานกับงานนิติ 
      การเพื่อดําเนินการยกรางดังกลาว 
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ที่ประชุมใหหนวยตรวจสอบภายใน ดําเนนิการตามที่ระบุไวใหแลวเสร็จเพื่อจัดเขาเปน 

วาระการประชุมครั้งตอไป และจักไดพจิารณากําหนดกรอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิทิน
ที่ชัดเจน  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
   มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
ปดประชุมเวลา  12.20 น. 
 
 
 
.....................................................     …………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                    (ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ 
          ผูจดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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