
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
คร้ังท่ี  6/2549 

วันจันทรท่ี   18  ธันวาคม  2549   เวลา   13.30   น. 
ณ  หองประชมุอุบล 2  ชั้น  4  สํานักงานอธิการบดี 

 

ผูที่มาประชุม 
 1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
 2.  ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 3.  ศาสตราจารยคลินิกเกยีรติคุณ                      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
                   นายแพทยวราวธุ    สุมาวงศ   
              4.  นายสุทธินันท    ปรัชญพฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

5.  นางอรวรรณ    ชยางกูร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.  อธิการบดี     กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

               (ศาสตราจารยประกอบ    วิโรจนกูฎ) ประเภทโดยตาํแหนง 
 7. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
              (นายศรวีรรณ      เกียรติสุรนนท) ประเภทโดยตาํแหนง 
             8.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    (รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข)       ประเภทผูบริหาร 
             9.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร       กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    (รองศาสตราจารยวัชรพงษ   วัฒนกูล)           ประเภทผูบริหาร 
           10.  คณบดีคณะศิลปศาสตร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

    (ผูชวยศาสตราจารยสุชาดา   ทวีสิทธิ์) ประเภทผูบริหาร           
           11.  ประธานสภาอาจารย              กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                  (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ) ประเภทโดยตาํแหนง 
           12.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
           13.  รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประเภทคณาจารยประจํา 
           14.   รองอธิการบดีฝายวางแผนและ   กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      สารสนเทศ 
      (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน) 
           15.  นางอรอนงค   งามชัด  ผูชวยเลขานุการ 
           16.  นายธีระศักดิ ์   เชียงแสน ผูชวยเลขานุการ 
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ผูที่มาประชุมไมได 
1.  ศาสตราจารยจีระ    หงสลดารมภ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
2.  นายเปยมศกัดิ์    มิลินทจินดา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3.  ศาสตราจารยไพรัช    ธัชยพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4.  ศาสตราจารยพิเศษภาวิช   ทองโรจน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
5.  ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6. รองศาสตราจารยเกรยีงไกร โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

        ประเภทคณาจารยประจํา 
 7.  นางสาวอินทิรา  ซาฮีร   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
 

ผูเขารวมประชุม 
 1.  นายนกิร   วีสเพ็ญ   กรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

2.  นายสุภชัย   หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 3.  ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 4.  นายกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ 
 5.  ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา วิสัยจร   รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ 
 6.  ผูชวยศาสตราจารยนองเลก็ บุญจูง   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 7.  ผูชวยศาสตราจารยณัชพล สามารถ   ผูชวยอธิการบดีฝายบริการชมุชน 

8.  ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์  เพ็งสา              คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร        
           และการสาธารณสุข 
 9.  นางจันทรเพ็ญ    อินทรประเสริฐ  คณบดีคณะวทิยาศาสตร 
            10.  นางสาวรุงรัศมี     บุญดาว   (แทน) คณบดคีณะบริหารศาสตร 
            11.  นายศักดิ์ชาย     สิกขา   (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกต 

และการออกแบบ 
            12.  ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย  (แทน) คณบดคีณะนิติศาสตร  
            13.  พ.อ.วรสิทธิ์     เจริญพุฒ  (แทน)รักษาราชการแทนคณบดี 

คณะรัฐศาสตร 
            14.  ผูชวยศาสตราจารยบรรชา    บุดดาด ี   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
   

เร่ิมประชุมเวลา    13.30 น.  ประธานกลาวเปดประชุม  และขอใหที่ประชุมไดพจิารณาเรื่องตางๆ  
    ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1       เร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ  
  1.1   เร่ืองที่ประธานแจง   

 1.1.1  ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทคณาจารยประจาํ 
ประธานแจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ประเภทคณาจารยประจําไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารยประจํา  จํานวน  4  ทาน  ดังนี้ 
  1. รองศาสตราจารยเกรยีงไกร โชประการ ผูแทนคณาจารยประจําคณะเกษตรศาสตร 
  2. รองศาสตราจารยสัมมนา มูลสาร  ผูแทนคณาจารยประจําคณะเภสัชศาสตร 
  3. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ ผูแทนคณาจารยประจําคณะวิทยาศาสตร 
  4. นางสาวอินทิรา  ซาฮีร  ผูแทนคณาจารยประจําคณะศิลปศาสตร  

 

จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2 เร่ืองที่เลขานุการแจง 
1.2.1  รายงานความกาวหนาตามมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัย (คณะวิศวกรรมศาสตร) 
 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทํา
เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพรอมทั้งติดตามผลการดําเนินการตามมติสภา
มหาวิทยาลัยนั้น  บัดนี้ ฝายเลขานุการไดดําเนินการตามเอกสารประกอบการประชุมเรียบรอยแลว(โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
  

 1.2.2  รายงานผลการจัดโครงการอบรมผูนาํและผูบริหารมหาวิทยาลัย 
 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเห็นชอบใหจัด
โครงการ อบรมผูนําและผูบริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทํางานและการสราง
ภาวะผูนํา กรณีศึกษา Covey’s 7 Habits Workshop (The 7 Habits of Highly Effective People) โดย ศ.ดร.จีระ 
หงสลดารมภ รวมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางประเทศและ PacRim Leadership Center CO., Ltd. 
เปนผูดําเนินการระหวางวันท่ี 25 - 28 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมแกงสะพือริเวอรไซค  อําเภอพิบูลมังสาหาร  

/จังหวัดอุบลราชธานี ...   
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จังหวัดอุบลราชธานี   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดจัดโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว   
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ  และในโอกาสตอไปควรมีการจัดอบรมบุคลากรในระดับหัวหนาหนวยงาน 
  หรือระดับผูบริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัย 
 

  1.2.3  กรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 
 

        เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในเบื้องตนเปนเงิน 585,999,800 บาท เพิ่มขึ้นจากที่ไดรับจัดสรรใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนจํานวนเงิน 189,187,600 บาท หรือคิดเปนรอยละ 47.68   ในวันที่ 13  ธันวาคม  
2549 มหาวิทยาลัยฯ ไดช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณแผนดินตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2550  โดยมหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมาณลงเปนเงิน 
4,528,500 บาท สงผลใหวงเงินงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 คงเหลือ 
581,471,300 บาท เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนจํานวนเงิน184,659,100 บาท หรือคิดเปนรอยละ 
46.54 (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

1.2.4 ความกาวหนาการดําเนินงานของศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
จังหวัดมุกดาหาร 

  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวาตามที่สภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2548 ไดอนุมัติหลักสูตรปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรตอเนื่อง) และใหดําเนินการสอน
รวมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารและมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  
เปนผูควบคุมดูแลการบริหารจัดการ  

บัดนี้ จังหวัดมุกดาหารไดจัดสรรพื้นที่อาคารโรงเรียนมุกดาลัยเพื่อเปนสถานที่สําหรับ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของศูนยการเรียนรูเทคโนโลยีฯ (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ
ประชุม)  
 
 
 
 

/จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ… 
 
 



  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่  2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  2.1   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี   คร้ังท่ี   5/2549    
          เม่ือวันเสารท่ี   18 พฤศจิกายน  2549 
   

  ที่ประชุมพิจารณาแลวใหแกไขรายงานการประชุมและมมีติรับรองรายงานการประชมุ คร้ังที่ 
5/2549 วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2549 ดังนี้ 

เดิม       แกไขเปน 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.2.4   หนาที่ 4 บรรทัดที่  16   
ที่ประชุมรับทราบและขอใหมหาวิทยาลัย ฯ   รายงานการเบกิจายงบประมาณรายจาย  
จัดทํารายงาน....       ประจําป 2549  
         (ก)  เนนรายการที่มีความสําคัญ 
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(ข)  คําอธิบาย รายละเอียดของรายการที่มี   
       การโอนเปลี่ยนแปลง  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.2.5 หนาที่ 5 บรรทัดที่ 10  
ที่ประชุมรับทราบและขอใหนําขอบังคับของคณะกรรมการ  ที่ประชุมรับทราบและขอใหนําขอบังคับ  
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ......      การพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการ 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.2.9  หนาที่ 7 บรรทัดที่ 14-15 
Management (English Program)     Management (English Program), 
:B.B.A. (International Business Management   :B.B.A. (International Business 
Management (English Program)      (English Program)) 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3.3 หนาที่ 11  บรรทัดที่ 24 
..ขอใหมหาวทิยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีและคณะกรรมการ  ขอใหมหาวิทยาลัยรายงานการแตงตั้งรอง 
และเพื่อรับผิดชอบเพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานดาน  อธิการบดีและคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ 
การประกันคณุภาพการศึกษา      การปฏิบัติงานดานการประกนัคุณภาพ  
   
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.4.4  หนาที่  17  บรรทัดที่ 3-14       
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตอินุมัติใหคณะบริหารศาสตร  การขออนุมัติใชเงินสํารองของมหาวิทยาลัย 
ใชเงินสํารองของมหาวิทยาลัย จํานวน 1,556,000 บาท  เพื่อดําเนนิการหลักสูตรพัฒนบูรณาการ 
 เพื่อดําเนนิการตั้งเปนกองทนุสงเสริมและพัฒนาความสามารถ ศาสตรของคณะบริหารศาสตร โดยตอง 



ดานการวิจัยองคความรูเชิงบูรณาการของหลักสูตรพัฒนา  รายงานประเดน็ดังตอไปนี ้
บูรณาการศาสตร มหาวิทยาลัยดําเนินการ ดังตอไปนี ้  (ก) การทบทวนและจดัทําแผนพัฒนาพื้นที่ 
1. ใหคณะเกษตรศาสตรจัดทําโครงการปลูกปาเศรษฐกจิ         และภูมิทศันใหม 
2. ใหมหาวิทยาลัยทบทวนการใชประโยชนของพื้นที่มหาวิทยา (ข) รางระเบียบ/ขอบังคับการใชพื้นที่และ 
    - ลัยใหเหมาะสม รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่ ภูมิทศัน และ        การจัดการรายไดที่เกดิจากการใชพืน้ที ่ 
    ขอใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัคราวตอไป        ของมหาวทิยาลัย 
3. ใหมหาวิทยาลัยจัดทํารางระเบียบหรือขอบังคับการใชพืน้ที่ (ค)  การสรางความเขาใจกับบุคลากรในการ 
     ของมหาวทิยาลัยพรอมทั้งรายไดจากการใชพื้นที ่         ใชพื้นที่ของโครงการนี้ซ่ึงไดดําเนนิการ 
4. ถาหากมหาวิทยาลัยมกีารดําเนินโครงการใหม ขอใหผูบริหาร        ไปลวงหนาแลว   
มหาวิทยาลัยสรางความเขาใจที่ดีตอบุคลากรกอนที่จะดําเนิน ผลปรากฏวามหาวิทยาลัยยังไมสามารถ
โครงการ โดยถาหากมีการดาํเนินโครงการไปแลว ควรอธิบาย ดําเนินการไดแลวเสร็จ จึงขอเลื่อนการสราง
ความเขาใจใหบุคลากรทราบ เพื่อลดปญหาความขัดแยงอันจะ นําเสนอไปในการประชุมครั้งที่ 1/2550 
เกิดขึ้นได       วันที่  17 กุมภาพันธ 2550 แทน    
 

 
ระเบียบวาระที่ 3       เร่ืองสืบเนื่อง    (เพื่อทราบ) 
  3.1  รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
   ตามที่มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  2/2549  เมื่อวันที่ 29 เมษายน  2549  มี
มติใหบรรจุระเบียบวาระของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขเปนเรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานตอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยนั้น   ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์  เพ็งสา  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
รายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ท่ีประชุมรับทราบและขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขดําเนินการทําขอตกลง
การรับนักศึกษา ปการศึกษา 2550  กับแพทยสภาใหชัดเจน  ภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
1.    ในกรณีท่ีมีความพรอมในเรื่องสถานที่ฝกงานและสถานที่ศึกษาของนักศึกษาแพทย   ให
ดําเนินการรับนักศึกษา  จํานวน 48 คน  
2.   ในกรณีไมมีความพรอมเร่ืองสถานที่ฝกงานและสถานที่ศึกษาของนักศึกษาแพทย  ใหรับ
นักศึกษา  จํานวน 16 คน   
 
 

/อยางไรก็ตาม...    
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อยางไรก็ตาม   ขอใหนําเสนอหลักสูตรแพทยศาสตร ของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

  3.2   รายงานความกาวหนาการจัดงานวันเกษตรแหงชาติ 2550 
   จากการประชมุสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2549 คณะเกษตรศาสตรแจงการจัดโครงการวันเกษตรแหงชาติ 2550 ซ่ึงจะจดัในวันที่  2-11 มีนาคม 
2550  คณะเกษตรศาสตรใครขอรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  (โดยมีรายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชมุ)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมรับทราบ          และขอใหทุกหนวยงานมีสวนรวมจัดงานวนัเกษตรแหงชาติ   และ 
มหาวิทยาลัยจะไดใหการสนบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติม  อีกจํานวน  1,000,000  บาท   และในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยคราวตอไปขอใหนําเสนอการใชพื้นทีภ่ายในมหาวิทยาลัย 
 

3.3  การเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมทราบวา  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2549 เมื่อ
วันที่  18  พฤศจิกายน  2549 ไดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการเตรียมความพรอมในการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
ของรัฐ นั้น  บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมระหวางรองอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจํา     คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ประธานสภาอาจารยและประธานอนุกรรมการสภา
อาจารย เมื่อวันพุธที่  6  ธันวาคม  2549  โดยไดนํารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผานสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  มาพิจารณาตามามาตราตางๆ และมีขอสังเกต   (โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม)  
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีขอเสนอแนะการดําเนินงานเพื่อเตรียมความพรอมของมหาวิทยาลัยเพือ่
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  โดยขอใหกองแผนงานเสนองบประมาณในสวนท่ีเพิ่มขึ้นของ
คาตอบแทนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย     และแตงตั้งคณะทํางาน 2 คณะ  ดังนี้ 
1.  คณะทํางานเพื่อทําหนาท่ีในการศึกษารางพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อเปน
แนวทางในการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยใหมีความสมบูรณมากขึ้น โดย
ขอใหเปนคณะทํางานที่ประกอบดวยผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 

/2.  คณะทํางาน… 
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2.  คณะทํางานเพื่อทําหนาท่ีในการจัดทําและยกรางขอบังคับการบริหารงานดานตางๆ   เชน 
ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารงบประมาณและการเงิน เปนตน โดยใหมีผูแทนจาก
คณะผูบริหาร  ผูแทนจากสภาอาจารย  และผูมีความสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังการจัดมีชองทางในการรับฟงคามคิดเห็นในรูปแบบที่หลากหลาย 
อยางไรก็ตาม  ขอมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณารายชื่อคณะทํางาน พรอมท้ัง
แตงตั้งคณะกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะทํางานฝายละ  1 ทาน   แลวนําเสนอ
ความกาวหนาตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป หรืออาจจัดการประชุมวาระพิเศษ
เพื่อพิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่ 4        เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
         4.1   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย   
                 -ไมมี- 
 

                                  4.2    เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาแตงตัง้บุคคล/คณะบคุคล 
 

        4.2.1   พิจารณาเสนอชือ่เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ผูทรงคุณวฒุิ  

       เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวาดวยวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิจะครบกําหนดในวันที่ 6  กุมภาพันธ  2550 และอธิการบดีไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและไดดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคุณสมบัติและการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2538  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในวาระ
ตอไป  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  7  กุมภาพันธ  2550  โดยมีรายช่ือตอไปนี้    
   1. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน 
   2. นายแพทยนิรันดร    พิทักษวัชระ 
   3. ศาสตราจารยปริญญา    จินดาประเสริฐ 
   4. ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน   วุฒิเมธี 
   5. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  
   6. นายสุทธินันท     ปรัชญพฤกษ 
   7. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
   8. นายโสภณ     สุภาพงษ 
 

/9. ศาสตราจารยอมร … 
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   9. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ 
                10. นางอรวรรณ     ชยางกูร 

 

   ทั้งนี้ตั้งแตวันที่  7  กุมภาพันธ  2550  ถึง  วันที่  6   กุมภาพันธ  2552 
 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5         เร่ืองอื่น ๆ   (เพื่อพิจารณา) 
  5.1  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป  2550 
  เลขานุการฯ แจงที่ประชุมวาเพื่อใหการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย ฝาย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงใครขอนําเรียนปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ประจําป 2550  (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชมุ)  

 

  จึงนําเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ท่ีประชุมเห็นชอบและใหปรับเปล่ียนการนําเสนอระเบียบวาระการประชุมในครั้งท่ี 1/2550  
วันเสารท่ี 17 กุมภาพันธ 2550  ดังนี้ 

  1. พิจารณาอนุมัติหลักสูตรใหม (สําหรับปการศึกษา 2551 คร้ังท่ี 1) 
  2. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเงินแผนดินประจําป พ.ศ. 2551 

3. รายงานการดําเนินการสรางความเขาใจกับประชาคม 
4. รายละเอียดการขอแกไข(รางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ....โดยแจกแจง 
    เหตุผลความจําเปนขอแกไข 
5. แนวคิดและ/หรือ รางขอบังคับการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.2กําหนดบทบาท หนาที่ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี… 
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5.2 กําหนดบทบาท หนาท่ี ท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ แจงที่
ประชุมวา เมื่อรางพระราชบัญญัติผานการพิจารณาเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแลว  มหาวิทยาลัยในบทบาท
และหนาที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิควรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ทั้งนี้ขอให
ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดรวมปรึกษาหารือเพื่อกําหนดบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม 
โดยกําหนดรูปแบบ บทบาท และหนาที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหเดนชัดเพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย   และใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 

     .......................................... 
       (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน) 
   รักษาการหัวหนากองแผนงาน 
              ผูชวยเลขานุการ 

  ผูจดรายงานการประชุม 

                     .................................................. 
                             (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 
                                  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ 
                                   กรรมการและเลขานุการ 
                                  ผูตรวจรายงานการประชุม 


