
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕  (วาระเวียน) 

วันจันทร์ท่ี  ๒๓  กรกฎาคม   ๒๕๕๕      
……………………………… 

 
        รายนามคณะกรรมการ ท่ีแจ้งเวียน 
  ๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ประธาน 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผศ.อินทิรา ซาฮีร์ กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรพัยากรมนุษย์ ผศ.ธนพรรณ ธานี กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพฒันา ผศ.จุฑามาส   จิตต์เจริญ กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อุทิศ อินทร์ประสิทธ์ิ กรรมการ 
๖. รองอธิการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผศ.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายนรินทร บุญพราหมณ ์ กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางจุฑามาศ หงษ์ทอง กรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.สิทธา   เจนศิริศักด์ิ กรรมการ 

๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและนิติการ นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 
๑๓. รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมุกดาหาร นางสาวกุลภา โภคสวัสด์ิ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.วัชรพงษ์ วัฒนกูล กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะบริหารศาสตร์ นายวิโรจน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธ์ิภูริปรีชา กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผศ.จันทร์เพ็ญ อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
๑๘. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์ ผศ.นท แสงเทียน กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผศ.กนกวรรณ มะโนรมย์ กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผศ.วรรณวไล   อธิวาสน์พงศ์ กรรมการ 
๒๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข รศ.นพ.ป่วน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
๒๒. คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.บรรลือ คงจันทร์ กรรมการ 
๒๓. คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รศ.ไชยันต์ รัชชกูล กรรมการ 
๒๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นางสุรีย์ ธรรมิกบวร กรรมการ



 
 

- ๒ -

๒๕. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๒๖. ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๒๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ ผศ.มณญูพงศ์   ศรีวิรัตน์ กรรมการและ

เลขานุการ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ    

 -  ไม่มี - 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
         -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๓        เรื่องสืบเนื่อง  
         -  ไม่มี - 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา     
                   ๔.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เรื่อง การพิจารณาผลงาน         
ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔   

    ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.๒๕๓๙ 
และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง แนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญา
กิตติมศักด์ิและการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๙              
โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ให้มีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ พิจารณาเลือกสรร และรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้บริหารและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ นั้น 

    ในการนี้  คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ประชุมกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและจัดทําเป็น (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 

 



 
 

- ๓ -

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่องการพิจารณาผลงาน ผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักด์ิ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔   
   
 

  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๔ ดังนี้ 
  ๑. หน้า  ๒ 

                       ข้อ ๖  ตัดคํา “ มอบ” 
                       ข้อ ๖ วงเล็บ ๑ บรรทัดที่ ๓  “ภาพถ่าย (ถ้ามี) ร่างประกาศเกียรติคุณ และไฟล์

การนําเสนอต่อคณะกรรมการให้ครบถ้วนภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม”  
              แก้ไขเป็น  “ภาพถ่าย (ถ้ามี) ร่างประกาศเกียรติคุณและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นําเสนอต่อคณะกรรมการให้ครบถ้วนภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม ” 
 
 
 

                มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับ แก้ไข 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ  
 
 
 
 
 

  ๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การพิจารณาผลงาน          
ผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี  ๒๕๕๕ 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจําปี  
๒๕๕๕  ข้อ ๖ กําหนดให้การพิจารณารางวัลรัตโนบลในแต่ละปีการศึกษา ให้คณะเสนอรายชื่อต่อคณะ
กรรมกรกลั่นกรอง  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจําปี ๒๕๕๕   
ให้มีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการ  พิจารณาเลือกสรร  และรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเพื่อเสนอ
ช่ือต่อที่ประชุมผู้บริหารและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ นั้น 

 ในการนี้  คณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อ
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ได้ประชุมกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและจัดทําเป็น (ร่าง)ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๔ 

 

    



 
 

- ๔ -

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  -  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัล
รัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๕   
 
 

                    โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  ไ ด้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ไข                
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําปี  ๒๕๕๔ ดังนี้ 

หน้า  ๑   
            บรรทัด  ๑๒  “คณะกรรมการเลือกสรรผูส้มควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ”  แก้ไขเป็น “คณะกรรมการเลือกสรรผูส้มควรได้รับรางวัลรัตโนบล 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ”  
            บรรทัดที่ ๒๕  (๑) ตัดข้อความ “หรือนิติบคุคล หรือองคก์ร”  
            บรรทัดที่  ๓๒  ข้อ ๕  ตัดคํา “ มอบ”  
            บรรทัดที่  ๓๖  (๑) วรรค หนึ่ง ตัดข้อความ “นายกสภามหาวิทยาลัย ” 
 
 
 
 

                 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้งานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษา พิจารณาปรับ 
แก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การพิจารณาผลงานผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารฯ  
                
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   -  ไม่มี -     
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่   ๖   เรื่องอื่นๆ  
-  ไม่มี -          

 

 
 
 
 



 
 

- ๕ -

ท่ีประชุมได้รบัรองรายงานฉบบันี้แล้ว 
ในการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันอังคารที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

( นางสาวรุ่งตะวัน  คณุสมบัติ ) 
ผู้จดรายงานการประชุม

( นางสาวมณัฑนา  เจือบุญ ) 
ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหารฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ (๑) 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณูญพงศ์   ศรีวิรตัน์ ) 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ (๓)

( นางนลินี  ธนสันติ ) 
ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหารฯ 

ผู้ตรวจรายงานการประชมุ (๒) 




