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รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ระเบียบวาระการประชุมคร้ังท่ี  7/2550 
วันเสารท่ี    17    พฤศจิกายน     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. ศาสตราจารยปริญญา     จินดาประเสริฐ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    5. นายโสภณ     สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
    6. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
    7. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
    8.  อธิการบดี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฎ  ประเภทโดยตาํแหนง 
    9. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       นายนกิร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
  10. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส    จิตตเจริญ      ประเภทโดยตาํแหนง 
  11. คณบดีคณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
 12.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร    
 13. คณบดีคณะศิลปศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
         ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา  ทวีสิทธิ์        ประเภทผูบริหาร   
 14. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล      อธิวาสนพงศ        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 

 15. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
             ประเภทคณาจารยประจํา 
 16. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                                 ประเภทคณาจารยประจํา 
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17. ผูชวยศาสตราจารยอินทริา   ซาฮีร      กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                          ประเภทคณาจารยประจํา 
18. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย        
19. รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน 

นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูที่มาประชุมไมได 
1. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
2. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
4. นายสุทธินนัท      ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     
 

 ผูเขารวมประชุม 
    1.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
    2.  นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
     
เปดการประชมุเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาวเปด
การประชุม  ตามระเบียบวาระการประชุมตามลําดบั  ดงันี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานท่ีประชมุ แจงที่ประชมุ 
ดังนี ้

1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยจํานวน  4  ราย  คือ 
1. ศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ      
2. นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
4. นายสุทธินนัท   ปรัชญพฤทธิ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     

         

  มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

/1.1.2กรรมการผูทรงคุณวุฒิเกษียณอายุราชการ... 
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1.1.2 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิเกษียณอายุราชการ 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม   

เร่ืองนางอรวรรณ  ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30  กันยายน  2550  
ที่ผานมา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอมอบของที่ระลึกใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ทานดังกลาว 
เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณที่ทานไดทําคุณงามความดีและเปนกําลังใจใหกับทานในการที่จะสรางคุณูปการ
ใหกับประเทศชาติตอไป 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1 กําหนดงานพระราชทานปรญิญาบัตรและพิธีวางศิลาฤกษอาคารอเนกประสงคเฉลิมพระ 

เกียรติ  ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมายุ  80  พรรษา  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุม เร่ืองกําหนดงานพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีวางศิลาฤกษอาคาร
อเนกประสงค เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระชนมายุ  80 พรรษา  ตามที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจําปการศึกษา 2549  ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวันจันทรที่  17  ธันวาคม  2550  
พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดขอพระราชทานวโรกาสจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินเพื่อวางศิลาฤกษอาคารอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมีพระชนมายุ  80  พรรษา และในปนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมอบปริญญากิตติมศักดิ์แด สมเด็จอัคร
มหาธรรมโพธิศาล  เจีย ซิม  ซ่ึงจะมีผูนําประเทศกัมพูชามารวมเปนเกียตริในงานดังกลาวอีก 2 ทาน ไดแก  สมเด็จ
อัครมหาพระยาจักรี เฮง สําริน และสมเด็จอัครมหาเสนบดีเดโช ฮุน เซ็น พรอมดวยคณะรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาผูวา
ราชการจังหวัดและแขกผูมีเกียรติอ่ืนมารวมงานดวย 

  ทั้งนี้ กําหนดการที่เปนทางการจะดําเนินการแลวเสร็จในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2550  หลังจาก
การประชุมรวมกับสํานักพระราชวัง  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 

/1.2.2รายงานประจําปมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2549… 
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1.2.2 รายงานประจาํปมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจําป 2549 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเรื่องการจัดทํารายงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป 2549 
เนื่องจากปพุทธศักราช 2550 เปนปมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดตระหนักและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่ไดพระราชทานแกปวง
ชนชาวไทยทุกหมูเหลา ดังนั้น เพื่อเปนแสดงความจงรักภักดีในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดจัดทํา
รายงานประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป  2549  ซ่ึงไดรวบรวมภาพพระราชกรณียกิจ เพื่อนอมเกลาถวาย
ราชสดุดี ในวโรกาสดังกลาว  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.3 สรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิัตริาชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเรื่องสรุปรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเขารวมการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2549  และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่ปรึกษาดานการ
ประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบรอยแลวและสงรายงาน
ใหมหาวิทยาลัยเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติราชการตอไป  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 พระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2550  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเรื่องพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2550 ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   แจงวา  พระราชบัญญัติบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ.  2550  ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่  27  กันยายน  2550    ทั้งนี้ตามความใน 
มาตรา   4  แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550  กําหนดใหสวนราชการ 

/ตามกฎหมาย... 
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ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเมื่อมีความจําเปนในการดําเนินภารกิจตามวัตถุประสงคของ
สถาบันอุดมศึกษา ๆ  อาจมีมติใหจัดตั้งสวนงานภายในที่ดําเนินงานจากรายไดของมหาวิทยาลัย  และการบริหารและ
ดําเนินงานภายในใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษา  และความในมาตรา  7 บัญญัติไววา  สํานัก  สถาบัน    
ศูนย  หรือหนวยงานภายในที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่สถาบันอุดมศึกษาที่ไดอนุมัติใหจัดตั้งขึ้นเปนสวนงานภายใน
กํากับของสถาบันอุดมศึกษาอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ดังนั้น  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีมติจัดตั้งคณะบริหารศาสตร       คณะนิติศาสตร  
คณะรัฐศาสตร   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  15 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     พ.ศ.  2533  เปนสวนงานในกํากับของ
สถาบันอุดมศึกษาแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับถือเปนสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามความในมาตรา 7  แหงพระราชบัญญัตินี้     ซ่ึงเปนผลตามกฎหมายใหคณะบริหารศาสตร  คณะ
นิติศาสตร  คณะรัฐศาสตร     คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    เปน
สวนงานภายในกํากับของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ ดังกลาว 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการสรรหาคณบดีของ วิทยาลัย 
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  คณะนิติศาสตร   
คณะรัฐศาสตร      โดยแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิในการสรรหาคณบดี 
ดังนี้ 

1. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  จํานวน  2 ทาน        ดังนี้ 
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ    สุมาวงศ 
2. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ 

2. คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ    จํานวน  2 ทาน   ดังนี้ 
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ    สุมาวงศ 
2. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ 

3. คณะนิติศาสตร     จํานวน  2 ทาน   ดังนี้ 
1. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี 
2. นางอรวรรณ     ชยางกูร 

4. คณะรัฐศาสตร     จํานวน  2 ทาน   ดังนี้ 
1. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี 
2. นางอรวรรณ     ชยางกูร 
 
 

/1.2.5 การขอแกไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ… 
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1.2.5 การขอแกไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรตอเนื่อง)  
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550   

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเรื่องการขอแกไขหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ดวยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขไดเสนอขอเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต  (หลักสูตรตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2550 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัตหิลักสูตรดังกลาวในการประชมุ  
คร้ังที่ 1/2550  เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2550 และงานพัฒนาหลักสูตรไดสงหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษาเพื่อรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงเรื่องขอให 
แกไขคุณสมบตัิของผูเขาศึกษา เนื่องจากตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 การรับนักศึกษาเขาศึกษาใน
หลักสูตรตอเนื่อง ตองรับผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง (หลักสูตร 3 ป) 
หลักสูตรที่เสนอไป รับผูสําเร็จการศึกษาประกาศนยีบตัรซึ่งเปนระดบัต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 
  เนื่องจากเปนการพัฒนาทรพัยากรบุคคล การพัฒนาวิชาชีพ ขยายโอกาสทางการศึกษา สงเสริมการ
เรียนรูจึงขอแกไขคุณสมบัตแิละแผนการศึกษา ดังนี ้
 1. กําหนดคุณสมบตัิผูเขาศึกษา  แบงเปน 3 กลุม ไดแก 
 1.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาดานวิทยาศาสตรสุขภาพหรือสาขาวิชาที ่
           เกี่ยวของ หรือ 
 1.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรืออนุปริญญา (หลักสูตร 3 ป) หรือ 
          เทียบเทาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ หรือ 
 1.3 รับผูสําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรดานสาธารณสุขศาสตรหรือวิทยาศาสตรสุขภาพอื่นๆที่ 

      เกี่ยวของ ซ่ึงตองมีประสบการณในการทํางานดานสาธารณสุขไมนอยกวา 5 ป หรือผานการ 
      อบรมหลักสูตรที่ ก.พ. รับรองใหเปลี่ยนสายงานดานสาธารณสุข/อนามัย ซ่ึงตองศึกษารายวิชา 
      ในหลักสตูรเพิ่มอีกจํานวน  12-24 หนวยกิต  
2. จัดแผนการศึกษาสําหรับกลุม 1.3 โดยใหศึกษารายวิชาชีพในหลักสูตรเพ่ิม จํานวน 12-24 หนวยกิต เพื่อปรับพื้นฐาน

ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพใหไดมาตรฐาน 
ทั้งนี้การขอแกไขดังกลาว งานพัฒนาหลักสูตรไดประสานรายละเอยีดการแกไขกับสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาแลว  เพื่อเปนมติแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาเพื่อรับทราบหลักสูตรตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 

/มติ… 
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มติ  ท่ีประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการรวมกับ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตรวจสอบจํานวนหนวยกิตในภาคฤดูรอน 
ระหวางผูเขาศึกษากลุม 1.3 กับผูเขาศึกษากลุม 1.2 ใหมีความชัดเจนและทบทวนให 
มีความสอดคลอง  พรอมนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบใหวิทยาลัยแพทยศาสตร 
และการสาธารณสุขจัดทําโครงการแพทยทางเลือก  แพทยแผนไทย  โดยกําหนดใหแลว 
เสร็จภายในปการศึกษา  2552  

 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังท่ี  6/2550   
 เม่ือวันเสารท่ี    15  กันยายน     2550 
มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี  6/2550   เม่ือวันเสารท่ี    15  กันยายน     2550 

โดยไมมีขอแกไข   
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อทราบ 
3.1.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติลุมนํ้าโขง  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร     

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเรื่องรายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ํา
โขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ณ จังหวัดมุกดาหาร  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  6/2550 วันเสารที่  15  
กันยายน  2550 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัด
มุกดาหาร มีมติเห็นชอบใหมีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดมุกดาหาร
และ ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ โดย
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางาน  ดังนั้น  ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงใครขอรายงานผลการ
ดําเนินงาน  โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการประชุมสัมมนา เร่ือง“บทบาทอุดมศึกษาตอการพัฒนาภูมิภาคลุมน้ํา
โขง : ดานทรัพยากรมนุษย ดานการทองเที่ยว ดานเศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษหนา”  (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม) 
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเสนอใหคณะทํางานเพื่อศึกษาความเปนไปไดของการจัดตัง้วิทยาลัย 
นานาชาติลุมน้ําโขง กําหนดแผนงาน   การประชุมท่ีชดัเจน  ระยะเวลาการทํางานของ 
คณะทํางานฯ  และขอใหแกไขคําสั่งสภามหาวิทยาลัยฉบบัท่ี 10/2550 เพื่อ 
กําหนดหนาท่ีของคณะทํางานฯ เพิ่มเติม 
 
 

/3.1.2 การปรับปรุงแกไขหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไป… 
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3.1.2 การปรับปรงุแกไขหลักสูตรหมวดการศึกษาทั่วไปของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 

และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงทีป่ระชุมเรื่องการปรับปรุงแกไขหลักสูตรหมวดการศกึษาทั่วไปของหลกัสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  5/2550 วันเสารที่  4  สิงหาคม  2550 ระเบยีบวาระที่ 
3.1 รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข      มีมติเหน็ชอบใหวิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข กําหนดตารางวัน-เวลาสําหรับการดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรในหมวด
การศึกษาทัว่ไป เพื่อใหการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาวแลวเสร็จและเรยีบรอยทันกับการทีจ่ะเปดภาคเรียนในป
การศึกษา 2550 ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ไดแจงกําหนดการดําเนนิการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรหมวดการศึกษาทัว่ไป โดยจะจดัประชุมหารือและดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว  ในวันที่  13  
ธันวาคม  2550 นี้    
 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบและเสนอใหมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรงุหมวด 
การศึกษาทั่วไปและในการขออนุมัติหลักสูตรใหมขอใหดาํเนินการใหเสร็จสิ้นกอนป 
การศึกษา 2551 
 

3.2 เร่ืองสืบเนื่องแจงเพื่อพิจารณา 
3.2.1 การจัดตั้งสาํนกังานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

   ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย     

ขอถอนเรื่อง 
 

  3.2.2  ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนวจัิย   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2550     

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2550 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  6/2550 วันเสารที่  15  
กันยายน  2550 ระเบียบวาระที่ 4.4.1   ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนวิจัย  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2550   มีมติเห็นชอบใหโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
ปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมรายละเอียดรางขอบังคับดังกลาว  บัดนี้โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัย บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรมไดดําเนินการปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติมรายละเอียดรางขอบังคับดังกลาว และจัดสง โครงการ
จัดตั้งกองกฎหมายตรวจสอบเรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบใหรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการนํากลับไปพิจารณาอีกคร้ัง  
โดยสภามหาวทิยาลัยขอใหมีการกําหนดนโยบายที่ชดัเจนในการทําวิจัยและนําเสนอในการ 

/ประชุม... 
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ประชุมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตักิารจัดทําเปาหมายและแผนงานพัฒนา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2551-2560)”  เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระหวางวันท่ี  3 - 4  ธันวาคม 2550  ณ โรงแรม 
ทอแสงโขงเจยีม อําเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี เพือ่สภามหาวิทยาลัยจะไดพิจารณา 
ตอไป 

 

3.2.3 การขอรับการสนับสนุนเงนิคาลงทะเบียนฯ รอยละ 30  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองสวนทองถิน่ หลักสูตรใหมพ.ศ. 2548 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ 
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการขอรับการสนับสนุนเงินคาลงทะเบียนฯ รอยละ 
30  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองสวนทองถ่ิน หลักสูตรใหมพ.ศ. 2548  ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  6/2550 วันเสารที่  15  กันยายน  2550  ระเบียบวาระที่ 5.1 การขอรับการสนับสนุน
เงินคาลงทะเบียนฯ รอยละ 30 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองสวนทองถ่ิน หลักสูตร
ใหม  พ.ศ. 2548      มีมติเห็นชอบใหคณะรัฐศาสตรจัดทํารายละเอียดคาใชจายในหลักสูตรดังกลาวทั้งรายรับ-รายจาย 
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึง คณะรัฐศาสตรไดดําเนินการจัดทํารายละเอียด
คาใชจายในหลักสูตรดังกลาวทั้งรายรับ-รายจายเพิ่มเติมเรียบรอยแลว    (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 

มติ  ท่ีประชุมใหถอนเรื่องและขอใหคณะรัฐศาสตรจัดทําเอกสารใหเปนไปตามกระบวนการ 
ทํางานที่ถูกตองตามหลักการ และรายงานรายละเอียดรายรับ – รายจายเพื่อใหท่ีประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 
 
 

3.2.4 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับโลรัตโนบล ประจําป  2549 

ศาสตราจารยประกอบ    วิโรจนกูฎ      อธิการบด ี     ประธานคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อพิจารณา 
คุณสมบัติและผลงานของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์/โลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการเสนอชื่อผูสมควรไดรับโลรัตโนบล ประจําป  2549  ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  6/2550 วันเสารที่  15  กันยายน  2550 ระเบียบวาระที่ 4.2.5 การเสนอชื่อผูสมควรรับ
โลรัตโนบล      มีมติเห็นชอบใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานการดําเนินงานกับคณะกรรมการเลือกสรร
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์/โลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อแจงเวียนคณะ/สํานักเสนอชื่อผูสมควรไดรับโลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อคณะกรรมการฯจักไดพิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผูสมควรไดรับโลรัตโนบล/ 
 
 

 
/รางวัลรัตโนบลของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี… 
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รางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 9/2550 วันอังคารที่  31  ตุลาคม  2550 ไดพิจารณารายชื่อผู
สมควรไดรับโลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรียบรอยแลว และมีมติเห็นชอบตามที่คณะ
เกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะศิลปศาสตร รายช่ือผูสมควรไดรับโลรัตโนบล/รางวัลรัตโนบลของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. นายคํารณ    คุณะดิลก   เสนอชื่อโดยคณะศิลปศาสตร  
2. เภสัชกรวรวิทย กิตติวงศสุนทร เสนอชื่อโดยคณะเภสัชศาสตร 
3. นางสุนีย     ตริยางกูรศรี   เสนอชื่อโดยคณะเกษตรศาสตร 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติ  ท่ีประชุมเห็นชอบใหผานทั้ง  3   รายและในปตอไปขอใหคณะกรรมการเลือกสรรเพื่อ 
พิจารณาคุณสมบัติและผลงานของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์/โลรัตโนบล/รางวัลรัต 
โนบลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาที่ชัดเจน และมอบ 
ใหประมาณปละ  2  ราย เพื่อมิใหมีจํานวนมากเกินไป   การมอบรางวัลรัตโนบลในปตอๆไป 
ควรใหรับจากผูแทนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ   ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัย   
 

3.2.5 โครงการประชุมสัมมนาเชงิปฏิบตัิการจัดทําเปาหมายและแผนงานพฒันา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2551- 2560) เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  

  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ         ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการ
และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  แจงที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ืองโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทํา
เปาหมายและแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ.2551- 2560) เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550   ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  6/2550  วันเสารที่ 15 กันยายน 2550   มีมติเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําเปาหมายและแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (พ.ศ.2551-2560) เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   เพื่อใหการดําเนิน
โครงการเปนไปดวยความเรียบรอยฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  กองแผนงาน ไดดําเนินการเพื่อการเตรียมความ
พรอมสําหรับโครงการดังกลาว โดยในวันที่  28  พฤศจิกายน  2550 จัดใหมีการประชุมโดยอธิการบดี  รองอธิการบดี 
คณบดี ผูอํานวยการสํานัก เพื่อเปนการสรุปและเตรียมขอมูลตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 5  ดาน คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย  การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาองคกร เพื่อจะไดนําเสนอกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในโครงการดังกลาวซึ่งจัดในระหวางวันที่ 2-4 ธันวาคม  2550  ณ โรงแรมทอแสงโขงเจียม  อําเภอ
โขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

/มติ… 
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มติ    ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติ ดังนี ้
1.  มอบหมายกองแผนงานในการรวบรวม วิเคราะหจัดทําแผนของทุกคณะ/สํานัก แลวสรุป 
     ตามยุทธศาสตร เปาหมาย ของมหาวิทยาลัยท้ัง   5   ดาน  
2. มอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย   
    ปรับเปล่ียนกําหนดการใหมีความเหมาะสมใหมากยิ่งขึน้ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ 
     การจัดทําโครงการฯ  

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 

4.1.1 รายงานผลการประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2549 และการตรวจประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสอง  

4.1.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2550 

4.1.3 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา  2550 
4.1.4 ตัวชี้วัด คาน้าํหนักและเปาหมายการดําเนนิงานเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

 

  มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ เห็นชอบใหการพิจารณาระเบียบวาระทั้ง 4 วาระ ผาน 
จากคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและมอบหมายใหกรรมการ 
ผูทรงคุณวฒุิ  2  ทาน คือ 
1. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี   
2. ศาสตราจารยปริญญา  จินดาประเสริฐ  
เปนท่ีปรึกษาใหกับคณะกรรมการชุดดงักลาวในการจัดทําสรุปขอมูลและเสนอเปนภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย   

  

  4.2 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตั้งบคุคล/คณะบุคคล 
4.2.1  พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร 

  ศาสตราจารยประกอบ    วิโรจนกูฎ   อธิการบด ี ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัช
ศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องแตงตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร ตามที่วาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
เภสัชศาสตร จะครบกําหนดในวันที่  8 พฤศจิกายน 2550   และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา 
 
 

/คณบดีคณะเภสัชศาสตร… 
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คณบดีคณะเภสัชศาสตร    เพื่อทําหนาที่สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงในวาระตอไป   ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร ประกอบดวย 

1.   อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ   

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี 

  4.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
         คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

5.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
       คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
                          6.  ประธานสภาอาจารย      กรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหา ฯ ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน    ผูอํานวยการสํานัก    และผูอํานวยการศูนย   พ.ศ. 2540   และ (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2543   และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2545      โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร  ครั้งที่  
2/2550   เมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2550  ไดพิจารณารายนามผูไดรับการเสนอชื่อ   รวมทั้งคุณสมบัติ  และความเหมาะสม
จากขอมูลตาง  ๆ   อยางรอบคอบ   เพื่อจัดลําดับการทาบทามผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร   และได
สงหนังสือทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อตามลําดับ    และไดมีการจัดแสดงวิสัยทัศนของผูตอบรับการทาบทามตอ
บุคลากรและคณะกรรมการสรรหา ฯ   เมื่อวันที่   5  พฤศจิกายน  2550 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร    จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
แตงตั้ง  รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข     สังกัดคณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    เปนผูสมควร
ดํารงตําแหนงคณบดีคณะเภสัชศาสตร   ในวาระตอไป  (ตออีกวาระหนึ่ง) 
 

  มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

4.2.2  พิจารณาแตงตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร  
  ศาสตราจารยประกอบ    วิโรจนกูฎ   อธิการบดี  ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหาร
ศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องแตงตั้งคณบดีคณะบริหารศาสตร  ตามที่วาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะ
บริหารศาสตร จะครบกําหนดในวันที่  8 พฤศจิกายน 2550   และสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารศาสตร    เพื่อทําหนาที่สรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงในวาระตอไป   ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา
คณบดีคณะบริหารศาสตร ประกอบดวย 
 
 

/1.   อธิการบดี... 
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1.   อธิการบดี       ประธานกรรมการ 
2.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี 

  3.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
      นายแพทยนิรันดร  พิทักษวัชระ 

  4.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
         คณบดีคณะศิลปศาสตร 

5.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย      กรรมการ  
        ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
                          6.  ประธานสภาอาจารย          กรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหา ฯ ไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน    ผูอํานวยการสํานัก    และผูอํานวยการศูนย   พ.ศ. 2540   และ (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2543   และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2545      โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร  ครั้งที่  
2/2550   เมื่อวันที่  12  ตุลาคม 2550  ไดพิจารณารายนามผูไดรับการเสนอชื่อ   รวมทั้งคุณสมบัติ  และความเหมาะสม
จากขอมูลตาง  ๆ  เพื่อจัดลําดับการทาบทามผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะบริหารศาสตร   และไดสงหนังสือ
ทาบทามผูไดรับการเสนอชื่อตามลําดับ    และไดมีการจัดแสดงวิสัยทัศนของผูตอบรับการทาบทามตอบุคลากรและ
คณะกรรมการสรรหา ฯ  เมื่อวันที่ 7  พฤศจิกายน 2550  แลวนั้น 
  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร    จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณา
แตงตั้ง  ศาสตราจารยอภิชัย  พันธเสน   เปนผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะบริหารศาสตร   ในวาระตอไป  (ตอ
อีกวาระหนึ่ง) 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

4.2.3  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการคณะรัฐศาสตร  
มติ ที่ประชุมมีมติใหถอนเรื่อง 
 

4.2.4  พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
  ศาสตราจารยประกอบ    วิโรจนกูฎ   อธิการบดี ประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรแจงที่ประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหารคณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร 
ดวยวาระการดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรของ   รองศาสตราจารยสถาพร  โภคา  จะครบกําหนดใน
วันที่   7   กุมภาพันธ   2551  
 
 
 
 

/ตามขอ 4… 
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ตามขอ 4  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี   

ผูอํานวยการวทิยาลัย  พ.ศ. 2540  และ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545   กําหนดไววา “ในกรณีที่
วาระการดํารงตําแหนงคณบดี... เหลือเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน...ฯลฯ...      ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกวา “ คณะกรรมการสรรหาคณบดี...”    ประกอบดวย 
 

1.  อธิการบดี           เปนประธานกรรมการ 
2.  กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 2  คน     เปนกรรมการ 

1) ……………………………………………………………………..……. 
2) …………………………………………………………………………... 

3.  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  จาํนวน  2  คน       เปนกรรมการ 
4.  ประธานสภาอาจารย         เปนกรรมการ 
5.  ใหประธานแตงตั้งผูที่เหน็สมควรหนึ่งคนเปนเลขานกุาร 

 

                   จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลยัเพื่อพจิารณาเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิเปน
คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 2  คน  

  ทั้งนี้ สําหรับขอ  (3) ผูบริหารมหาวิทยาลัย   ไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
พิจารณาเลือกผูบริหารเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย คร้ังที่  9/2550  
เมื่อวันที่  30 ตลุาคม 2550 

  มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบกรรมการผูทรงคณุวุฒิ  2   ทาน  ดังนี ้

   1. ศาสตราจารยปริญญา จินดาประเสริฐ 

   2. นายโสภณ  สุภาพงษ 
 

4.2.5  พิจารณาแตงตั้งบคุคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ    สุมาวงศ                    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ   ครั้งที่   5/2550 วันที่  27 กันยายน 2550  ไดพิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมินตําแหนงทาง
วิชาการ  โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Readers) ไดประเมินผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการสอนและ
งานวิจัยอยูในเกณฑดี  

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
  1.   นางอชิรญาณปวริศกร  วัฒนโกศล   ตําแหนงอาจารย   ระดับ 7     

      สาขาวิชาจุลชีววิทยา     คณะวิทยาศาสตร    
โดยจะมีผลการแตงตั้งเปนผูชวยศาสตราจารยตั้งแตวันที่ 2  กรกฎาคม  2550   
 

/ทั้งนี…้ 
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ทั้งนี้  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลดังกลาวใหดํารง 

ตําแหนงทางวิชาการ 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

4.3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 ไมมี 
4.4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
4.4.1 ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ           กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่องปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําป  พ.ศ. 2551  และจากการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2550  ไดเหน็ชอบใหมีการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดอืนหรือ
เปนไปตามวาระการประชุมที่จําเปนเรงดวน   พ.ศ. 2550 ที่ผานมา  การดําเนินการประชุมสภามหาวิทยาลยัได
ดําเนินการประชุม โดยฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยใครขอสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลยั  ดังนี ้

1. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
2. สรุปจํานวนการเขาประชุมของคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย 
3. สรุปการสงระเบียบวาระการประชุมใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มต ิ ท่ีประชุมเห็นชอบตามรปูแบบที่ 2 คือใหจัดการประชมุสภามหาวิทยาลัย 1 คร้ังในทุก 2   
เดือนและใหจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามความเหมาะสมในกรณีท่ีมีวาระพิเศษหรือ
วาระเรงดวน  

 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 
5.1 ทุนผูชวยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  แจงที่ประชุม  เรื่อง ทุนผูชวย 

วิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก)  ดวยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ไดอนุมัติทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุนที่ 9 ในสาขาวิชาเกษตรศาสตรแกอาจารยของมหาวิทยาลัยแตเนื่องจาก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตรเปนหลัดสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมวันที่  21  ธันวาคม  2547 ซ่ึงเปนวันอนุมัติกอนประกาศใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ. 2548 ในเดือนกุมภาพันธ หลักสูตรดังกลาวไมไดระบุเกณฑการสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกตองมีผลงานวิจัยซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือยอมรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  เพื่อให
เปนไปตามเกณฑและเงื่อนไขของการรับทุนจากโครงการดังกลาว จึงขอมติจากสภามหาวิทยาลัย โดยผูรับทุนผูชวย
วิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจะตองมีผลงานที่เปนสวนของวิทยานิพนธตีพิมพหรือไดรับการยอมรับให
ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จึงจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได   

/จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ… 
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  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและใหกําหนดในเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาโดยอนุมัติใหเซ็นสัญญารับ 
ทุนตอไป ท้ังนี้  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีจะ 
เขารับทุนน ี   ตองมีผลงานวิจัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธไดรับการตีพิมพหรือ 
ยอมรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   

 
 

5.2 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คร้ังท่ี  3  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน        รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ      กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจงที่ประชุมเพื่อพิจารณาเรือ่งการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คร้ังที่ 3  
โดยงานทะเบยีนและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ประจําปการศกึษา  2549   ระดับปริญญาตรี  คร้ังที่ 3    มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเร็จการศึกษา   จํานวน  64  คน    

ทั้งนี้คณะฯ ตนสังกัดไดตรวจสอบและรบัรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอรายชื่อ 
ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2549  ระดับปริญญาตรี  คร้ังที่ 3 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  
โดยคราวประชุมวันที่  25  กันยายน  2550 , วนัที่  30  ตุลาคม  2550  ที่ผานมา  และเวยีนวาระพิเศษ คร้ังที่ 2/2550   
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

5.3 การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  คร้ังท่ี  2  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงทีป่ระชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
(ตอเนื่อง)  คร้ังที่  2 โดยงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาประจําปการศกึษา  2549   ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตอเนือ่ง)  ครั้งที่  2 มีผูที่ผานเงื่อนไข
สําเร็จการศึกษา  จํานวน  7  คน    

ทั้งนี้คณะฯ ตนสังกัดไดตรวจสอบและรบัรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอรายชื่อ 
ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2549  ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)  คร้ังที่  2  ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  โดยคราวประชุมวนัที่  25  กันยายน  2550 , วันที่  30  ตุลาคม  2550  ที่ผานมา  
และเวยีนวาระพิเศษ คร้ังที่ 2/2550   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
   
 
 
 
 

/5.4  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คร้ังที่  2 … 
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5.4  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  คร้ังท่ี  2  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่องการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท  ครั้งที่  2 โดยงาน
ทะเบียนและประมวลผล    กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  คร้ังที่  2  ประจาํปการศึกษา  2549   มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเรจ็การศึกษา  จาํนวน  73  คน  
ทั้งนี้คณะฯ ตนสังกัดไดตรวจสอบและรบัรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
ประจําปการศกึษา 2549 ระดับปริญญาโท  คร้ังที่  2 ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย  โดยคราว
ประชุมวันที ่  25  กันยายน  2550 , วนัที่  30  ตุลาคม  2550  ที่ผานมา  และเวยีนวาระพเิศษ คร้ังที่ 2/2550   
(รายละเอยีดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ   
               

5.5  การเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  คร้ังท่ี  1 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่องการเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก  ครั้งที่  1 โดยงาน
ทะเบียนและประมวลผล    กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  คร้ังที่  1  ประจาํปการศึกษา  2549   มีผูที่ผานเงื่อนไขสําเรจ็การศึกษา  จาํนวน  3  คน  
ทั้งนี้คณะฯ ตนสังกัดไดตรวจสอบและรบัรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว  โดยไดเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเห็นชอบแลวในคราวประชุมวันที ่  25 กันยายน 2550  และเวียน
วาระพิเศษ  ครั้งที่ 2/2550   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ   
 

5.6 รายงานการเบกิจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550   
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ          กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่องรายงานการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550  ณ  วันที่  30  กันยายน  2550 (ไตรมาสที่ 4)  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับ
งบประมาณทัง้ส้ิน 581,471,300.- บาท  ณ   วันที่  30  กันยายน  2550  มีการเบิกจายงบประมาณไปแลวท้ังส้ิน 
464,387,851.88  บาท  คดิเปนรอยละ 78.39 ของงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ การเบิกจายดังกลาวต่ํากวาที่รัฐบาล
กําหนดไวรอยละ 93  เทากบั  14.61 และต่ํากวาอัตราการเบิกจาย ณ ส้ินปงบประมาณ 2549  รอยละ 17.56  ซ่ึงใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มีอัตราการเบิกจายรวมทั้งส้ิน 380,729,453.31 บาท คิดเปนรอยละ 95.95 ของงบประมาณที่
ไดรับ ทั้งนี้เปนผลมาจากการดําเนินการจดัซื้อจัดจางครภุัณฑ ทีด่ินและสิ่งกอสรางประจําปมีความลาชากวาแผนการ 

ดําเนินการที่กาํหนดประกอบกับงบประมาณคากอสรางผูกพันรายการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจยัดาน 
 

/การบริหารธุรกิจ... 
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การบริหารธุรกิจมีการกอสรางที่ลาชากวาแผนดําเนินการกอสราง  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีเงินเหลือจายจาก
การดําเนินงานเปนเงิน 11,826,036.70 บาท เพื่อใหการใชงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและกอประโยชนสูงสุด
มหาวิทยาลัยจึงขอใชเงินเหลือจายเพื่อชําระหนี้คาสาธารณูปโภค แตยังคงเหลือหนี้ที่คางชําระจํานวน 3,318,248.71 
บาท ทั้งนี้กองแผนงานไดประสานขอมูลจากโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เพื่อจัดทําขอมูล
ปริมาณการใชกระแสไฟฟาของคณะ/สํานักตางๆเพื่อเปนขอมูลในการรวมรับภาระหนี้คากระแสไฟฟาในจํานวน
ดังกลาวตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป และเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับตอไป   ทั้งนี้การกันเงินไวเบิกจายเหล่ือมป งบประมาณป พ.ศ. 2550 เปนเงิน 125,658,171.09 
บาท คิดเปนรอยละ  21.61  ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร  สําหรับการกันเงินไวเบิกจายเหล่ือมปงบประมาณป พ.ศ. 
2549  ที่กันเงินไวทั้งสิ้น  61,248,412,68 บาท เบิกจายแลว จํานวน  61,248,412.68 บาท คิดเปนรอยละ 100.00 ของ
งบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหล่ือมป  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัยเตรียมขอมูลเพื่อรายงานสํานักงบประมาณเพื่อ 
ชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551    ท้ังนี้     สภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยจัดสงขอมูลให   
นางอรวรรณ  ชยางกูร   กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหคําแนะนําในการจัดทํารายงาน 
ดังกลาวกอนท่ีมหาวิทยาลัยจะรายงานตอสํานักงานงบประมาณ  
 

5.7 รายงานผลการดําเนินการตามหลักเกณฑของคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน    รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ          กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชมุเรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามหลักเกณฑของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา  (ก.พ.อ)  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  2/2550 วัน
เสารที่ 28  เมษายน 2550 มีมติรับทราบและใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามหลักเกณฑของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
การประเมินคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหแลวเสร็จภายใน  6 เดือน  โดยอนุมัติใหดําเนินการเกี่ยวกบัการ

บริหารงานบุคคลโดยอนุโลมตามมาตรา 74  แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  
และเพื่อใหมีหลักเกณฑและวิธีการในทางปฏิบัติที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางานเพือ่จัดทํารางขอบังคับ  
ประกาศที่เกีย่วของ  ซ่ึงมีผลการดําเนินการ   ดังนี ้

1.  เร่ืองการเขาสูตําแหนงขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนงประเภทผูบริหาร 
      และตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชีย่วชาญเฉพาะ สําหรับผูดํารงตําแหนง 
     ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ผลการดําเนนิการ 
มหาวิทยาลัยไดออกคําส่ังใหขาราชการสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวของเขาสูตําแหนงตาม 
โครงสรางตําแหนงที่ ก.พ.อ กําหนดเรียบรอยแลว รวมทัง้ไดมีคําส่ังใหพนักงานและลูกจาง 
ช่ัวคราวในตําแหนงที่เกี่ยวของเขาสูตําแหนงตามโครงสรางของขาราชการดวย 
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2.  เร่ืองประกาศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ เร่ืองมาตรฐานการ 
     กําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง 
     ตําแหนงทีสู่งขึ้น 
ผลการดําเนนิการ 
มหาวิทยาลัยดาํเนินการออกขอบังคับและประกาศวาดวยการแตงตั้งขาราชการใหดํารง 
ตําแหนงที่สูงขึ้น พ.ศ...ซ่ึงไดหารือรวมกบัคณะ สํานักและที่ปรึกษาดานระบบบรหิาร สกอ.  
โดยการแตงตัง้บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงขึน้ในระหวางนีใ้ชหลักเกณฑและวิธีการเดมิ  
3. เรื่อง การกําหนดโครงสรางตําแหนงที่ขาราชการพลเรือนในสถาบันอดุมศึกษา  
    ตําแหนงประเภทผูบริหาร ตําแหนงประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ผลการดําเนนิการ 

   มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะทํางาน สํารวจและรวบรวมภาระงานสายสนับสนุนวิชาการ โดย 
มีรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธาน และประกอบดวยผูแทนตําแหนงตางๆ  เพือ่ทํา 
หนาที่ประสานงานและจัดการเพื่อใหเกิดการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจดัทําภาระงานของ 
หนวยงาน ภาระงานประจํา ตําแหนง  ขัน้ตอนการทํางานของตําแหนงระยะเวลาที่ใชในการ 
ปฏิบัติงานและปริมาณงานของตําแหนงสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยใหแลว 
เสร็จภายในเวลาที่กําหนด (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ) 
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

5.8 การตั้งสถานีบริการน้ํามันเพือ่เปนสวัสดิการสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเรื่องการตั้งสถานีบริการน้ํามันเพื่อเปนสวัสดกิารสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื่องจากเปนการใชพืน้ทีข่องมหาวิทยาลัยในการกอสรางสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  
โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดเหน็ชอบในทําเลที่ตัง้ตามที่มหาวทิยาลัยเสนอ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตาม
เอกสารประกอบการประชมุ  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพจิารณา 
 

มต ิ ท่ีประชุมเห็นชอบและขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาพื้นทีใ่นการกอสรางตามผงัแมบทของ 
มหาวิทยาลัยและดําเนินการขออนุญาตสํานักงานโยธาธกิารจังหวัดใหถูกตองตามขัน้ตอน
ตอไป 

ปดประชุมเวลา  12.30 น. 
.....................................................     …………………………………………. 
       (นางจอมสุรางค  เชยีงแสน)                    (ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีวิรัตน) 
        เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดฝีายวางแผนและสารสนเทศ 
          ผูจดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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