
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๓/๒๕๕๘  

วันเสาร์ที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

ณ ห้องประชุมเดชอุดม  ชั้น ๒  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ธีระ  สูตะบุตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์อดุลย์  อภินันทร์    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสาววลัยรัตน ์ ศรีอรุณ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ  ชยางกูร     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. อธิการบดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
๑๓. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์ 
๑๕. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน  สุทธิพินิจธรรม 
๑๖. คณบดีคณะนิติศาสตร์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      นายขรรค์เพชร  ชายทวปี 
๑๗. รองศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภัทรียา  วิสัยจร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 

๒๐. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
       ๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย… 



๒ 
 
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ 

๒๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒๓. นางอรอนงค์  งามชัด    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม 
 ๑. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

    นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน ์      รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นายอรรถพงษ์  กาวาฬ       รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

   ทรัพยากรมนุษย์ 
๔. นางสาวรัชดา  โสภาคะยัง         รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล         รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและ 

   ทรัพย์สิน 
๖. รองศาสตราจารย์ไชยันต์  รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๗. นายนราธิป  อาษารักษ์        รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงานกฎหมายและ 
         นิติการ 
๘. นายเสวก  บุญกาญจน์        นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
                     

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย                    
ได้ลาประชุม  จ านวน  ๑  ท่าน  ดังนี้  
 

        ๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ 
               ๑.๑.๒  การอนุญาต... 



๒๓ 
 
ตรวจสอบคุณสมบัติของการรับนักศึกษาตาม มคอ.๒ และมีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ปรับแก้ไขการน าเสนอข้อมูลเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 ๒) ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์     
พ.ศ. ๒๕๕๘  ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แก้ไขระเบียบการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีให้สอดคล้องกับ มคอ.๒  และมีมติเห็นชอบให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรองคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขเป็นการเฉพาะราย 
  ในการนี้ กองบริการการศึกษา  จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
รับรองคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตาม มคอ.๒  เป็นการเฉพาะรายของ          
นายวราวุฒิ  บุษผาวงศ์  ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติรับรองคุณสมบัตินักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่มี
คุณสมบัติ ไม่ตรงตาม มคอ.๒  เป็นการเฉพาะรายของ นายวราวุฒิ  บุษผาวงศ์  
 

    มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

    ๔.๑.๒.๒  ขอหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มิสิทธิเสนอชื่อคณบดี และ 
       ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
                       รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์  เพ่ือท าหน้าที่
สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ นั้น 
 ได้พิจารณารายชื่อบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ ตามความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อ ๗  ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี ได้แก่ คณาจารย์ประจ า และบุคลากรสาย
สนับสนุนในคณะ ซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเต็มเวลา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ที่ได้รับการ
ประเมินให้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 เนื่องจากคณะบริหารศาสตร์ มีลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ที่มีสัญญาจ้างรายปี จ านวน ๓ ราย ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการจ้าง 
๑ Ms.Marilou  Villas อาจารย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๒ Mr.Henry  Fonji  Achaleke อาจารย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
๓ Mr.Chenglong  Zheng อาจารย์ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 
 

คณะกรรมการ… 



๒๔ 
 
 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาข้อวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกจ้าง
ชั่วคราวตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๒๙.๒.๓/๑๐๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

๑) ลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยมีค าสั่งจ้างรายปีและให้ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามสัญญาจ้างถือ 
เป็นลูกจ้างเต็มเวลา 

๒) ลูกจ้างชั่วคราวไม่มีระดับ (ซี) ให้เทียบระดับต าแหน่งจากคุณวุฒิแรกบรรจุ หากเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิแรกบรรจุ 
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป ให้เทียบได้ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓) ลูกจ้างชั่วคราวประเภทผู้มีความรู้ความสามารถ ประเภทผู้เกษียณอายุราชการ และประเภทผู้เชี่ยวชาญ  
ต าแหน่งอาจารย์ ที่มีเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีในระบบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย 
ให้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ เนื่องจากเป็นผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์และหรือเป็นผู้มีภาระงานด้านการสอน จึงถือได้ว่า
เป็นคณาจารย์ประจ า อีกท้ังยังเป็นผู้ที่ผ่านการทดลองการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการมาก่อนแล้ว 

๔) ลูกจ้างชั่วคราวที่มิได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ แต่ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ จะถือเป็นผู้มีคุณสมบัติ เป็น       
ผู้เสนอชื่อคณบดีหรือไม่ ให้พิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก แม้ชื่อต าแหน่งจะไม่ใช่อาจารย์ แต่หากมีภาระงานด้าน
การเรียนการสอน กใ็ห้ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ 
 จึงมีมติให้ขอหารือสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง ในประเด็นว่าลูกจ้าง
ชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตามข้อ ๗ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย           
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่  
 

  จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่าลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้มีสัญญาจ้างเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อ         
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือไม่  

 

   มติที่ประชุม  ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศผู้ มีสัญญาจ้าง ไม่มีสิทธิเสนอชื่อ             
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

       ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา  
         ๒๕๕๒ (ล่าช้ากว่าที่ควรจะเปนนตามปฏิทินการด าเนินงาน) จ านวน ๑ คน 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์   รักษาราชการแทนรองอธิการบดี       
ฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยนางสาวภัทรวดี ชาญบัณฑิตนันท์ รหัสประจ าตัว ๔๙๑๗๒๓๓๒ 
นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์  ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาและขอมีสิทธิ์รับปริญญาบัตร  เนื่องจากได้ช าระหนี้ 
 

           ส่วนเกิน... 



๑ 
 

 




