
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ 2/2553    

วันเสารที่ 27 มีนาคม 2553   เวลา 09.00  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ช้ัน 3  อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ผูเขาประชุม 

1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
  2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  3. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  4. รองศาสตราจารยปภัสวดี   วีรกิตต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  5. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  6. นายสุทธนิันท      ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  7. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  8. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  9. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10. อธิการบด ี            กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
          ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  ประเภทโดยตาํแหนง 
11. ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

       นายนิกร    วีสเพ็ญ       ประเภทโดยตาํแหนง 
12. ประธานสภาอาจารย           กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร       ประเภทโดยตาํแหนง 

13. คณบดคีณะเกษตรศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล       ประเภทผูบริหาร 
14. คณบดคีณะเภสัชศาสตร          กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        รองศาสตราจารยนงนิตย   ธีระวัฒนสุข         ประเภทผูบริหาร 

15.คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 

16. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                           ประเภทคณาจารยประจํา  

17. ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ  เศรษฐบุปผา  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                            ประเภทคณาจารยประจํา 
18. นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจํา 
19.รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย  

 
/20.รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน  ... 
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20. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยภัทรียา   วิสัยจร   รองอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ 

3. ผูชวยศาสตราจารยกังวาน   ธรรมแสง  รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. นายสุภชัย     หาทองคํา  รองอธิการบดฝีายบริหาร 

5. นายไท     แสงเทียน  รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา 
6. นายนธิิศักดิ ์     แกวเสนา  รองอธิการบดฝีายสาธารณูปโภค 
7. รองศาสตราจารยสถาพร   โภคา   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร 
8. ผูชวยศาสตราจารยบันลอื   คงจันทร  คณบดีคณะนติิศาสตร 
9. รองศาสตราจารยธงชัย   วงศชัยสุวรรณ  คณบดีคณะรฐัศาสตร 
10. รองศาสตราจารยธาดา   สุทธิธรรม  คณบดีคณะศลิปประยุกต 

และการออกแบบ 
11. นางสุรีย     ธรรมิกบวร  รักษาราชการแทนคณบดโีครงการจัดตั้ง 

คณะพยาบาลศาสตร  
12. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป 6  ระดับ 6  
ผูที่ไมเขาประชุม

1. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2. รองศาสตราจารยคุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

3. นางสุภาวณีย     อมรจิตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา 

 

เปดประชุมเวลา   09.00  น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม กลาว

เปดการประชุม  ตามระเบยีบวาระการประชุมตามลําดับ  ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุม ดังน้ี 
1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 3 ราย  คือ  
1. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2. รองศาสตราจารยคุณหญงิสุมณฑา  พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

3. นางสุภาวณีย     อมรจิตสุวรรณ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทคณาจารยประจํา 

 

/มติ  ที่ประชุมรับทราบ... 
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 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อทราบ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี คือ นางสาวเบญจภรณ 

เศรษฐบุปผา  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8  สังกัดคณะเภสัชศาสตร  โดยมีระยะเวลาการดํารงตําแหนง

ตั้งแตวันที่  2  มีนาคม 2553  ถึงวันที่  15  ธันวาคม  2553 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.3 การจัดประชุมโครงการสัมมนาเรื่อง  “การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลอยางมีธรรมาภิบาล” 
  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงท่ีประชุมเพื่อทราบ 

การดําเนินโครงการสัมมนาเรื่อง  “การพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากลอยางมีธรรมาภิบาล”   ในวันที่ 26  มีนาคม  2553 

ที่ผานมา  ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่   1/2553  วันเสารที่  30  มกราคม  2553  ระเบียบ

วาระการประชุมที่  2.1.2.1 การเสนอโครงการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2553  (นอกสถานที่) และ การ

สัมมนาเรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลอยางมีธรรมาภิบาล” ที่มีมติเห็นชอบอนุมัติใหดําเนินโครงการฯ 

ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภา

มหาวิทยาลัย ในหัวขอ  “การบริหารจัดการอยางมีหลักธรรมาภิบาลจากสภามหาวิทยาลัยสูผูบริหารมหาวิทยาลัย”   
ในการนี้ ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ประธานที่ปรึกษาคณะทํางาน

โครงการฯ ไดซักซอมความเขาใจการแบงกลุมยอย  เร่ือง “การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลอยางมีธรรมาภิบาล 

”  ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

   1. กลุมการเรียนการสอน  
   2. กลุมการวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี    
   3. กุลมการบริการและการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม   
   4. กลุมการบริหารองคกร   
 

   ทั้งนี้  มอบหมายคณะทาํงานและเลขานุการ สรุปรายงานผลการสัมมนาฯ  โดยเสนอในการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยคราวตอไป  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

1.1.4 การรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อทราบ

ผลการรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ในปการศึกษา  2553  ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุขไดรับอนุมัติจากแพทยสภาใหรับนักศึกษาเพิ่มข้ึนไดอีก  20  คน  จากเดิม 16  คนเปน  36  คน 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

/1.1.5 ผลการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาล... 
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 1.1.5 ผลการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภโดยสภาการพยาบาล  

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อทราบ

ผลการรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภโดยสภาการพยาบาล  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

มีแผนการเปดหลักสูตรใหม สาขาพยาบาลศาสตร และไดเสนอรายงานการประเมินตนเองไปยังสภาการพยาบาล

พิจารณารับรองสถาบันตามขอบังคับสภาการพยาบาล วาดวย หลักเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา การพยาบาล

และการผดุงครรภ พ.ศ. 2550 และคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาและการใหความ

เห็นชอบหลักสูตรระดับพื้นฐาน ไดดําเนินการตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  

15  กุมภาพันธ  2553  ที่ผานมา  สภาการพยาบาลโดยคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุม คร้ังท่ี  

2/2553  วันที่ 19 กุมภาพันธ 2553 มีมติยังไมรับรองคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เนื่องจาก

ยังไมเปนไปตามเกณฑครบทุกขอ โดยขอใหปรับปรุง  ดังนี้ 
1. แกไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) ตามที่คณะผูตรวจเยี่ยมใหขอเสนอแนะ 
2. จัดจางอาจารยใหมีอัตราสวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษา ไมเกิน 1: 8  
3. จัดทํา มคอ. 3 และมคอ. 4 ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรทุกรายวชิา 
ในการนี้ นางสุรีย  ธรรมิกบวร  รักษาราชการแทนคณบดโีครงการจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร รายงานผลการ

ดําเนนิงานของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ซึ่งผลการดาํเนินงานมีความลาชา ดังนี ้  
1. การเตรียมแผนการรับนกัศึกษา  ประจําปการศึกษา  2553 
2. การเตรียมแผนการจัดการเรียนการสอน 
3. การเตรียมงบประมาณในการรองรับการดําเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  เปนตน 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
 1. การเตรียมแผนการรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ประจาํปการศึกษา   

    2553  ขอใหชะลอไปจนกวาสภาการพยาบาลใหการอนุมัติและรับรองสถาบันการศึกษาการ 
    พยาบาลและการผดุงครรภ 
2. การรับนักศึกษาจากสวนตางๆ  ที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรจะมคีวามรวมมือทาง 
    วิชาการ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เปนตน ขอใหเปนไป 
    ตามวิธีการและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 1.1.6 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา   

ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อทราบ

การเปนเจาภาพการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ครั้งที่  29  ระหวางวันที่  1-8  

พฤษภาคม  2553  ซึ่งการแขงขันกีฬาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิมใชช่ือวา การแขงขันกีฬา
บุคลากรทบวงมหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการแขงขันกีฬาเปนครั้งแรก โดยความริเร่ิมของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมี 
 

 

 

/วัตถุประสงคในการแขงขัน… 
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วัตถุประสงคในการแขงขันเพื่อสุขภาพพลานามัยของบุคลากรสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เปนกีฬาเพื่อเช่ือมความ

สามัคคี สรางความสนิทสนมคุนเคยกันระหวางบุคลากรในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และไดกําหนดให

สถาบันการศึกษาท่ีสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาดังกลาว  ทั้งนี้ ในป พ.ศ. 

2553 เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบ 20 ปนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับเปนเจาภาพกีฬา

ดังกลาวโดยใชช่ือวา “กันเกราเกมส”  
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน 

2.1.1.1 การพิจารณาวงเงินสินเช่ือเพื่อนําไปชําระหนี้คืนโครงการกอสรางหอพักนักศึกษา   

 ถอนเรื่อง 
 

2.1.2 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบายอื่นๆ  
2.1.2.1  โครงการสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับชุมชน 

ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตําแหนง เสนอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับชุมชน ใน

การนี้ มอบหมายผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (CIO)  ช้ีแจงที่ประชุมเพิ่มเติม สืบเนื่องจากที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศมีนโยบายที่จะกระจายความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสูชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ เพ่ือ
ลดชองวางในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพ่ือใหผูนําศาสนา ผูนําทองถ่ิน ชาวบานและเด็ก 

เยาวชน ในทองถ่ินนั้นๆ ไดนําความรูและเครื่องมือในศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน ที่กระทรวงฯ ไดมอบใหไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาความรูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีข้ึน โดยกระทรวงฯจะ

มอบศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนใหแกชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ   ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการฝกอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีใหกับประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีความประสงคที่จะนําเสนอขอเสนอโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับชุมชน ซึ่งประกอบดวย 5 กิจกรรมหลักคือ  
(1)  กิจกรรมเสริมสรางความสามารถดาน ICT สําหรับชุมชน  
(2)  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูดูแลศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน  
(3)  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุมคนทํางานที่บานดวยสื่อ ICT   
(4)  กิจกรรม ICT Camp  
(5)  กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความรูดาน ICT 
 
 
 

/ในการดําเนนิงานโครงการ… 
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ในการดําเนินงานโครงการตามขอเสนอนี้จะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดจัดใหมีพันธมิตรทั้งจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานเอกชน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานในแตละภูมิภาคสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายและไดรับผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอยางของ

พันธมิตร อาทิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน  โดยมีหลักสูตรระยะสั้น จํานวน 8  หลักสูตรในเบื้องตน 

ดังนี้ 

 หลักสูตรที่ 1: การใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต   ระยะเวลาการอบรม  6-12  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ 2: การใชโปรแกรมชุดสํานักงาน (โปรแกรม  Office)   ระยะเวลาในการอบรม 6 ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ 3: การประกอบและการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรอยางมืออาชีพ    

ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ 4: การปองกันและรักษาความปลอดภัยบนเครือขาย   ระยะเวลาการอบรม 12-18  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ 5: การสรางเว็บไซตดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   ระยะเวลาการอบรม 12-18  ชั่วโมง 
 หลักสูตรที่ 6: การออกแบบกราฟกมัลติมีเดียแอนิเมชั่น     ระยะเวลาในการอบรม 12-30  ชั่วโมง 

หลักสูตรที่ 7: การสรางสื่อการเรียนรู (e-Book) ดวยโปรแกรม I love Library     
ระยะเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง 

 หลักสูตรที่ 8: การออกแบบและพัฒนาบทเรียนในรูปแบบ e-Learning   ระยะเวลาในการอบรม 12-18 ชั่วโมง  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. มอบหมายผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   
    ในฐานะผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัย (CIO) เปนหัวหนา 
    โครงการ  โดยขอใหดําเนินการปรับแกโครงการใหมีความชัดเจนและเหมาะสม การ 
    จัดลําดับหลักสูตรการอบรม ความตอเนื่อง ความเชื่อมโยงของหลักสูตรกับความรูและ

ทักษะของผูเขารับการอบรม ทั้งน้ี ขอให  มหาวิทยาลัย/หนวยงาน/บุคลากรทีร่ับผิดชอบ

โครงการดังกลาว ดําเนินการพิจารณาเกณฑ การจัดสรรผลประโยชนใหมีความชัดเจน การ

กําหนดอัตราคาตอบแทน ขอใหมีความชัดเจนและเปนไปตามระเบียบราชการเพื่อให

สามารถตรวจสอบได  
  2. การมอบหมายภาระงานใหกับอาจารยหรือบุคลากรในการดําเนินโครงการดังกลาว ขอให 

    กําหนดเปนขอปฏิบัติเพือ่ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ โดยขอใหหนวยงานที่ 
    รับผิดชอบ/มหาวิทยาลัยสรางความเขาใจที่ตรงกันในขั้นตอนและกฎเกณฑในการชวยงาน 
    โครงการของอาจารยและบุคลกร 

 
 
 
 

/2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล... 
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 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
2.2.1 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ)   
ศาสตราจารยคลินิกเกียรตคิุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ติดราชการ ไมสามารถเขารวมประชุมไดจึงมอบหมายผูชวย

ศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการครั้งที่  2/2553 วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553  ที่ประชุมไดพิจารณาผลการประเมินผลงาน

ทางวิชาการตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ (Readers) จํานวน 3 ราย โดยมีผูผานเกณฑการประเมินจํานวน 2 ราย และผลงานไม

ผานเกณฑการประเมิน จํานวน 1 ราย ซึ่งการพิจารณานั้น เปนไปหลักเกณฑและวิธีการคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และมหาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว จึงมีมติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ   
 

2.2.2     การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่ไดมีพระ

บรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  แตงตั้ง ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล ใหดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไปอีกวาระหนึ่ง  ตั้งแตวันที่  17 พฤศจิกายน 2551 และจะครบวาระการดํารงตําแหนง
ในวันที่  16  พฤศจิกายน  2553   นั้น  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและ

วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ . 2551 ขอ 6  กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเ รียกวา 

“คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย”  ซึ่งแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีองคประกอบ  ดังนี้  
1    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ สองคน  เปนกรรมการ 
   (1) ............................................................. 
   (2) ............................................................. 
2.    อธิการบดี       เปนกรรมการ 
3.    คณบดี ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งหน่ึงคน   เปนกรรมการ 
4.   ประธานสภาอาจารย      เปนกรรมการ 
5.   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา หน่ึงคน เปนกรรมการ 
6.   ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เปนกรรมการ 

  

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาจากผูมีคุณสมบัติตามองคประกอบ

ดังกลาวขางตน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

/มติ... 
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   มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังน้ี 

(1) ศาสตราจารยพิเศษยุวัฒน    วุฒิเมธี   เปนประธานกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

(2) ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน   เปนกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
(3) ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ   อธิการบดี  เปนกรรมการ 
(4) ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา   ซาฮีร      เปนกรรมการ 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร  

  (5) รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร     เปนกรรมการ 
      ประธานสภาอาจารย  

  (6) รองศาสตราจารยเกรียงไกร โชประการ    เปนกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
(7) นายนิกร     วีสเพ็ญ    เปนกรรมการ 
      ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   
  

2.2.3 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
ถอนเรื่อง 
 

2.2.4 การพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร  
- คณบดีคณะศิลปศาสตร 
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหารมหาวทิยาลัย 

ดังนี ้
1. คณบดีคณะเภสัชศาสตร  
2. คณบดีคณะศิลปศาสตร 
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวน

งาน พ.ศ. 2552   ขอ 6  ความวา  “ใหเร่ิมกระบวนการประเมินผลงาน 3  ครั้ง  คร้ังท่ี 1  เมื่อปฏิบัติงานใน

ตําแหนงอธิการบดีหรือคณบดีหรือหัวหนาหนวยงานระดับสูงครบ 2 ป  ครั้งที่ 2 และครั้งที่  3 ทุก 1 ป”   
ในการนี้ เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับดังกลาว ดังนั้น ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจึงเสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานหัวหนาสวนงานที่เปนไปตามขอบังคับฯ    ดังนี้ 
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร   ไดรับการแตงตั้ง  วันที่  18  พฤศจิกายน  2550  

กําหนดครบวาระ  วันที่  17  พฤศจิกายน  2554 
 

/- คณบดีคณะศิลปะศาสตร... 
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- คณบดีคณะศิลปศาสตร  ไดรับการแตงตั้ง  วันที่  30  มีนาคม 2551  
กําหนดครบวาระ  วันที่  29  มีนาคม 2555 

- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   ไดรับการแตงตั้ง  วันที่  30  มีนาคม 2551  
กําหนดครบวาระ  วันที่  29  มีนาคม 2555 
 

  ในการนี้   ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   จึงใครขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของคณบดีคณะเภสัชศาสตร คณบดีคณะศิลปศาสตรและคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 

2552 ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการประเมินผลปฏิบัติงานของอธิการบดีและ

หัวหนาสวนงาน  ทั้งน้ี ใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

 

 2.3  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 2.3.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร   จํานวน  2  หลักสูตร 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเปด
หลักสูตร  จํานวน  1  หลักสูตร  ดังนี้  

1. โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร   จํานวน  1  หลักสูตร 
   1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552  

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 ในการประชุม 
คร้ังท่ี  9 /2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552  และสภาการพยาบาลไดตรวจประเมินเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 

2553 ไดแจงผลวายังไมใหการรับรองคณะพยาบาลศาสตร  เนื่องจากยังไมเปนไปตามเกณฑครบทุกขอ   จึงขอให

มหาวิทยาลัยแกไขปรับปรุง ซึ่งคณะไดดําเนินการปรับปรุงแกไขแลว ดังนี้  

1.แกไขรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ตามที่คณะผูตรวจเยี่ยมใหขอเสนอแนะ 
  ผลการดําเนนิการ   คณะพยาบาลศาสตรไดประชุมพิจารณาหลักสูตร เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2553 

โดยมีคณะผูตรวจเยี่ยมใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไขหลักสูตรแลว 
2.จัดจางอาจารยใหมีอัตราสวนอาจารยพยาบาลประจําตอนักศึกษาไมเกิน 1 :8   
   ผลการดาํเนินการ   คณะไดลดจํานวนรับนักศึกษาลงจากแผนการรับ 80 คน เหลือ 64 คน  

เพ่ือใหมีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน  และจะจดัหา 
อาจารยเพ่ิมในปตอ ๆ ไป 

3.จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลทุกรายวิชา 
   ผลการดาํเนินการ    ดําเนนิการจดัทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชาแลว 
 
 
 

/ทั้งนี้ งานพฒันาหลักสูตร... 
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ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตร ไดตรวจสอบหลักสูตรการแกไขหลักสูตรแลว และจะรายงานผล 
การดําเนินงานใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรรับทราบการแกไขในการประชุมวันที่ 30 เมษายน 2553   

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาในประเด็นตอไปนี้  
ประเด็นที่ 1  เนื่องจากการอนุมัติหลักสูตรคร้ังแรกและการรับรองวิชาชีพจากสภาการพยาบาลยังดําเนินการไม

เรียบรอย ทําใหไมสามารถสงหลักสูตรใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบไดภายใน  30 วัน กับทั้งตองเสนอ

หลักสูตรพยาบาลที่แกไขแลวใหสภาการพยาบาลพิจารณารับรองคณะอีกครั้ง การสงรับรองใหมนี้จําเปนตองเสนอ

หลักสูตรเพื่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบอีกครั้ง การนี้ จึงเสนอขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ใหม พ.ศ. 2553 เพ่ือสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันตอไป 

ประเด็นที่ 2  เนื่องจากในปการศึกษา 2553 นี้ อยูในระหวางการรอสภาการพยาบาล (ทราบผลประมาณเดือน 

พฤษภาคม 2553) อาจทําใหระยะเวลาในการรับนักศึกษาไดลาชา จึงเสนอขออนุมัติแนวทางการรับนักศึกษาไวสอง

ทางไดแก รับโดยวิธีรับตรงและรับจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หากเห็นชอบจะไดวางแผนการรับและ

จัดเตรียม ดําเนินการตอไป 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว อนุมัติตามประเด็นตอไปนี้ 
 ประเด็นที่  1   อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552  

ประเด็นที่  2   การรับนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ประจําป การศึกษา  
2553  ขอใหชะลอไปจนกวาสภาการพยาบาลใหการอนุมัติและรับรอง

สถาบันการศกึษาการพยาบาลและการผดุงครรภ สวนการรับนักศึกษาจากสวน
ตางๆ  ที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรจะมคีวามรวมมือทาง 
วิชาการ เชน องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

ขอใหเปนไปตามวิธีการและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2.3.2 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน   10  หลักสูตร 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณาการขอ

อนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน   10  หลักสูตร  ดังนี ้

1. สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร    จํานวน  2  หลักสูตร 
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

2. สังกัดคณะบริหารศาสตร   จํานวน  2  หลักสูตร 
 1) หลักสูตรบริหารศาสตรธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

3. สังกัดคณะวิทยาศาสตร   จํานวน  4  หลักสูตร 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคมี   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 

/3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต... 
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรปรชัญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553   
4. สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จํานวน  2  หลักสูตร 
1) หลักสูตรศลิปประยุกตมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น  

2.4.1 คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข (ลับ)   
ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ กรรมการกสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการอุทธรณ

และรองทุกข ประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดมีการขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  1/2553  

เมื่อวันที่  30  มกราคม  2553 เพ่ือขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขของนายกฤษณะ  ชินฉัตร  ออกไปอีก 

30 วัน (ถึงวันที่  1  มีนาคม  2553) นั้น  แตเนื่องจากกรณีเร่ืองรองทุกขดังกลาว มีพยานและเอกสารที่จะตอง

พิจารณาจํานวนมาก คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข จึงยังไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด  ดังนั้น  เพ่ือใหการพิจารณาเปนไปดวยความเรียบรอยและรอบคอบ  คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  

ในการประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  ครั้งที่  5/2553  เมื่อวันที่  20  มีนาคม 2553 จึงมีมติเห็นควร

ใหเสนอตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวออกไปอีก  30  วัน  โดยนับจาก

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ การขยายเวลาพิจารณาเรื่องรองทุกขดังกลาวออกไปอีก 30 วัน 
โดยนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น  

2.4.2 ขอแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(ฉบับที่ ....)  พ.ศ.  .... 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การขอ
แกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ 
 
 

/ครุยประจําตาํแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ ....)  พ.ศ.  ....  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน

การประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ไดอนุมัติการเปดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ

หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปนหลักสูตรใหม และยังไมมีชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกาวาดวย

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2552  พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชาอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 126  ตอนที่ 64 ก  วันที่ 4 กันยายน 2552 ซึ่งมีผลบังคับใชถัดจากวัน

ประกาศแลว  และตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนดมาตรการและแนวทางการนําเสนอรางพระราชกฤษฎีกาวาดวย

ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐให เสนอรางพระราชกฤษฎีกา  กรณีจัดทํ าหลักสูตรใหมที่มี ช่ือตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 แลว ใหมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่ผาน

การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและนําไปใชในการจัดทํารางพระ

ราชกฤษฎีกา  
งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบแลว การกําหนดชื่อปริญญาทั้งสองสาขามีช่ือปริญญาถูกตองตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549 แลว  จึงเห็นสมควรจัดทําแกไขเพิ่มชื่อ
ปริญญาทั้งสองสาขาในพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย   เพื่อใหกําหนดวันบังคับใชสอดคลองกับระยะเวลาที่

บัณฑิตจะสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  และมีสิทธิใชครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ทั้งนี้ หากดําเนินการยัง

ไมแลวเสร็จ สามารถใชพระราชกฤษฎีกาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ตามขอ 3 ไดไปจนกวาจะดําเนินการ

เสร็จสิ้น  

ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตร ไดเสนอใหที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 

3/2553  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553  และโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ตรวจสอบแลว   

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
- ขอเพิ่มเติมแกไข พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที่ ... )  พ.ศ. ….โดยเพิ่มชื่อสาขาและตองเรียง
ตามลําดับตัวอักษร ในมาตรา 3  ไดแก สาขาพยาบาลศาสตรแทรกเปนลําดับที่ 5 และสาขาสถาปตยกรรมศาสตรใน

ลําดับที่ 13 การแกไขนี้ เปนการแกไขเพิ่มเติมชื่อปริญญา โดยคงชื่อปริญญาเดิมที่ผานการดําเนินการแลวไว  และ

แทรกชื่อสาขาใหม   รวมสาขาที่จะประกาศในรางพระราชกฤษฎีกาฉบับใหมนี้  จํานวนทั้งส้ิน 14 สาขา   
ทั้งนี้ มีช่ือปริญญาดานวิทยาศาสตร หรือศิลปศาสตร ที่มีหลักสูตรอยูตางคณะ แตมีช่ือขามสาขาในคณะ 

เนื่องจากเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเปนไปตามลักษณะของสาขา/ศาสตร  จํานวน 3 คณะไดแก  
คณะเภสัชศาสตร  มีการใชช่ือปริญญาดานวิทยาศาสตร   จํานวน 1 หลักสูตร    
คณะบริหารศาสตร  มีการใชช่ือปริญญาดานศิลปศาสตร  จํานวน 1 หลักสูตร  
คณะเกษตรศาสตร  ใชช่ือปริญญาดานวิทยาศาสตร   

เอกสารประกอบการพิจารณา/ประกอบการประชุม 
- รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ 
   ครุยประจาํตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบับที ่... )  พ.ศ. …. 

/- ตารางเทียบการแกไขพระราชกฤษฎีกา... 
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- ตารางเทียบการแกไขพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
   เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตาํแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฉบบัที่ ... )  พ.ศ. …. 
- สําเนาพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
   และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2552 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ  โดยในกรณี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองผานการรับรอง 
จากสภาการพยาบาลเรียบรอย โดยขอใหตรวจสอบความถูกตองของรางดังกลาว ซึ่งมอบหมาย 
โครงการจัดตั้งกองกฎหมายดําเนินการตรวจสอบกอนแลวจึงเสนอรางพระราชกฤษฎีกาตอไป 

 

2.4.3 (ราง) ขอบังคับวาดวยการใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ราง) 

ขอบังคับวาดวยการใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  

2553 ตามมาตรา   49   วรรคสาม    แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2533  กําหนดใหครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชในโอกาสใดโดยมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย รวมทั้งในมาตรา 5 บทกําหนดโทษ มาตรา 50 ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจํา

ตําแหนง เครื่องแบบ หรือเครื่องหมายหรือเคร่ืองแตงกายนิสิตของมหาวิทยาลัย โดยไมมีสิทธิที่จะใชหรือแสดงดวย

ประการใดๆ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 5 หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  และเนื่องจากมีขอ

รองเรียนวา  มีนักศึกษา/บัณฑิตนําครุยไปใชในเวลา สถานที่ที่ไมเหมาะสม  และเพ่ือสรางแนวปฏิบัติที่ถูกตองในการ

ใชครุยวิทยฐานของมหาวิทยาลัย   จึงสมควรกําหนดเปน  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใชครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ. 2553”  ตามวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพ่ือใหบัณฑิต บุคลากร ผูบริหารคณาจารย กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ใชครุยและเข็มวิทยฐานะของ

มหาวิทยาลัยใหถูกตอง เหมาะสม  กับยังไมเคยตราขอบังคับที่เก่ียวของนี้มากอน  
ทั้งนี้ งานพฒันาหลักสูตร ไดเสนอใหที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 

3/2553  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553  และโครงการจดัตั้งกองกฎหมาย ตรวจสอบแลว   

   

ประเด็นเสนอที่ประชุม  
- เสนอเรื่องเพ่ือขออนุมัติรางขอบังคับเพือ่เสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบขอบังคบั  เพ่ือแจงเวียนให 
   ผูเก่ียวของทราบและถือปฏิบัตติอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

  
 
 

/2.4.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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2.4.4 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา(ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553 ตามประกาศกระทรวงเกี่ยวกับ

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑการเทียบโอน

ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูระบบ พ.ศ. 2545 แลวพบวา ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 แลวยังมีส่ิงที่ตองปรับเปล่ียนใหสอดคลองใหไดมาตรฐานเพื่อการรับรองหลักสูตร 

รวมทั้งเพื่อการปฏิบัติงานที่เปนระเบียบและชัดเจนขึ้น จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับใหม จึงไดเสนอราง

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 โดยลําดับเหตุการณการเสนอ

เร่ือง ดังนี้  
1.1 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดานวิชาการของมหาวิทยาลัยป 2552 จํานวน 3 ครั้ง  
1.2 เสนอเรื่องตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 
1.3 เสนอที่ประชุมงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553  
1.4 เสนอตอกรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษา(รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ)  
     เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 
1.5 แจงเวียนรับรองการแกไขตามที่กรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษาเสนอซึ่งที่ 
     ประชุมรับรองการแกไขเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 
1.6 เสนอเรื่องตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2553   
หลังจากที่ไดแกไขตามมติที่ประชุมและขอเสนอแนะและเห็นชอบแลว จึงนํามาเสนอตอที่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

สรุปเหตุผลในการปรับปรุงขอบังคับ ดังนี้ 
  2.1 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

      พ.ศ. 2548 ในเรื่องระบบการจัดการศึกษา จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลา 
      การศึกษา โครงสรางหลักสูตร คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หนวยกิตการลงทะเบียน  
      หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือเปดใหมเม่ืออางถึงขอบังคับฯนี้จะไดรับการรับรองจาก 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  2.2 เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเร่ืองหลักเกณฑการเทียบโอนผลการ 
     เรียนระดับปริญญาเขาสูระบบ พ.ศ. 2545 ในเรื่องของคุณสมบัติของผูเทียบโอน และ 
     หลักเกณฑการเทียบความรู ทําใหเกิดการขยายโอกาสทางการศึกษา ผูเรียนลดคาใชจาย  
     มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรูสําหรับประชาชนทุกระดับไดมากขึ้น 

  2.3 เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและเหมาะสม เชน การ 
     ปรับปรุงคําหรือขอความใหกระชับ เขาใจงาย การกําหนดระยะเวลาและขั้นตอน การจัด 
     หมวดขอบังคับใหอยูภายใตเร่ืองเดียวกัน การเพ่ิมเติมขอความหรือประเด็นเพื่อใหสอดคลอง

กับสภาพจริงที่ดําเนินอยูและใหเหมือนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเพื่อความครอบคลุมในการปฏิบัติ

ทั้งปจจุบันและอนาคต เชน  การเทียบโอนหนวยกิต ระหวางสถาบันหรือการเรียนขาม 
 
 

/สถาบัน... 
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     สถาบัน การโอนผลการเรียนแบบคิดเกรดของโครงการเรียนลวงหนา (Advanced Placement 

Program (AP))การคืนสภาพนักศึกษา การเพิกถอนปริญญา การประกาศสถานภาพทุกภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียน การเพ่ิมสัญลักษณเพ่ือรองรับการเทียบโอนแบบตางๆ การจัดการ

ศึกษาที่มีไดหลายรูปแบบ เปนตน 
  2.4 เพ่ือใหเปนไปตามที่กรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษาแนะนํา โดยไดแนะนําใน 

     เร่ืองของการไมใหเกียรตินิยมสําหรับบางหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ และการปรับ

เกณฑของคาเกรดเฉลี่ยสะสมที่ควรไดเกียรตินิยมอันดับ 1 ใหสูงข้ึน ซึ่งไดสํารวจแลวแลวพบวา 
     มหาวิทยาลัยสวนใหญจะกําหนดไวเทากับ 3.60 ข้ึนไป (จุฬาฯ,ขอนแกน, บูรพา) จึงไดปรับ

เกณฑของคาเกรดเฉลี่ยสะสมที่ควรไดเกียรตินิยมอันดับ 1 ข้ึนจาก 3.50 ข้ึนไป เปน 3.60 ข้ึน

ไป ซึ่งหากตองการใหมีการใหเหรียญทอง หรือรางวัลเรียนดีก็สามารถทําไดโดยใหทําเปน 
     ประกาศที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหทบทวน ปรับแก รางขอบังคับดังกลาว ตามขอสังเกตของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  1  สัปดาห และขอให 
เสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

   

 2.4.5 ขออนุมัติขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

นายสุภชัย   หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 
19  และมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม

โดย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และประกาศ  ก.พ.อ. 

เร่ือง หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  2550 

ไดกําหนดใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมีดํารงตําแหนงตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไป  เมื่อมีอายุ

ครบหกสิบปบริบูรณในสิ้นปงบประมาณ  อาจใหรับราชการเพื่อทําหนาที่สอนหรือวิจัยตอไปไดจนถึงส้ินปงบประมาณ

ที่ผูนั้นมีอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ 

โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาท่ี  สํานักงาน

อธิการบดี   เสนอขออนุมัติขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จนถึงอายุหกสิบ

หาปบริบูรณ  ตามมาตรา 19  และมาตรา 72 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมโดย  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2551  ของขาราชการเกษียณอายุราชการ  จํานวน 1 ราย  คือ   ศาสตราจารย ดร. ประกอบ  วิโรจนกูฏ  ตําแหนง

ศาสตราจารย  ระดับ 10  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา   คณะวิศวกรรมศาสตร  คุณวุฒิการศึกษา PH.D 
(Water Eng.)  จาก The  University  of  Texas  Technoloy , U.S.A.  เกษียณอายุราชการในวันที่  1 ตุลาคม  2553  

ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ  

2553 และโครงการจัดตั้งกองกฎหมายไดตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารเพื่อประกอบการพิจาณาเรียบรอยแลว   
/(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)... 



 16
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติใหดําเนินการ ดังน้ี  
1. ใหถอนเรื่อง เน่ืองจากการดําเนินการไมเปนไปตามประกาศของ ก.พ.อ  
2. ที่ประชุมมีมติแตงตั้งคณะทํางานเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการขยายเวลา ดังน้ี 

1. นางอรวรรณ   ชยางกูร    ประธานคณะทํางาน 
2. รองศาสตราจารยสัมมนา   มูลสาร  คณะทํางาน 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร   คณะทํางาน 

  ทั้งน้ี เมื่อดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลวใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการ 
ประชมุสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป   
3. มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารและโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 จัดทําแผนอัตรากําลัง  4  ป 
3.2 จัดทําแผนอัตรากําลังรายป 
3.3 จัดทําแผนอัตรากําลังของคณะที่ประสงคขออนุมัติขยายเวลาราชการ 
3.4 จัดทําเหตุผลและความจําเปนในการขออนุมัติขยายเวลาราชการ โดยประสานกับคณะ/ 
      หนวยงานที่ประสงคขออนุมัติขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสังกัด 
3.5 ขอใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ ดําเนินการขอขยายเวลาในการพิจารณาขออนุมัติ

การขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไปยังสํานักงาน 
      คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

4. สภามหาวิทยาลัยจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขออนุมัติขยายเวลา 
    ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราว 
    ตอไป ซึ่งคณะกรรมการชุดน้ี มีอํานาจและหนาที่  ดังน้ี 
4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะตออายุราชการ 

4.2 พิจารณาการปฏิบัติงานของผูตออายุวาเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําหรือไม 
      ราชการ ซึ่งตองเปนไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

  

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่  1/2553  
   วันเสารที่  30  มกราคม  2553  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6   

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

มติ รับรองโดยไมมีขอแกไข 

  
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง... 
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ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  
4.2.1 รายงานขอเท็จจริงโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
นายไท  แสงเทียน รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารสํานักบริหารทรัพยสิน

และสิทธิประโยชน รายงานขอเท็จจริงโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา สืบเนื่องจากการรายงานขอเท็จจริง

โครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2552 วันเสารที่ 26 กันยายน 

2552  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอใหประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชนจัดทําเอกสาร 
    สรุปลําดับข้ันตอนกระบวนการที่ไดมาของอาคารหอพักนักศึกษา ใหมีความชัดเจน เพ่ือความสะดวกใน 
    การพิจารณาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยชี้แจงรายละเอียดพรอมทั้งการวินิจฉัยอํานาจ หนาที่ 
    ของผูที่รับผิดชอบในแตละข้ันตอน 
2. ขอใหประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชนตรวจสอบ 
    สัญญาตางๆ ที่จัดทําข้ึนในระหวางกระบวนการที่ไดมาของอาคารหอพักนักศึกษาวาผานการกลั่นกรอง 
    โดยนิติกรของมหาวิทยาลัยหรือไม อยางไร 
3. ขอใหโครงการจัดตั้งกองกฎหมายเสนอขอมูลตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในกรณีการขออนุมัติการ 
    ลงทุนรวมตองมีลําดับและขั้นตอนอยางไร 
 และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552  วันเสารที่ 28  พฤศจิกายน  2552 นั้น ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี้ 
1. ขอใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาดําเนินการตรวจสอบขอมูลวาชวงระยะเวลาใดที่การดําเนินการ 
    โครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาผานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยขอใหระบุ วันที่/ครั้งที่การ 
    ประชุมสภามหาวิทยาลัย ระเบียบวาระการประชุม และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนั้นๆ 
2. มอบหมายโครงการจัดตั้งกองกฎหมายตรวจสอบความถูกตอง วาการดําเนินการลงนามสัญญาจาง 
    กอสรางเมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2539 โดยอํานาจที่ไดรับมอบจากรัฐมนตรีวาการ ตามคําส่ัง 
    ทบวงมหาวิทยาลัยที่  28/2535 ลงวันที่  28  กุมภาพันธ 2539 ชอบกฎหมายหรือไม โดยขอใหช้ีแจง 
    ผลการดําเนินการเปนลายลักษณอักษร  
3. มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารซึ่งกํากับดูแลกองคลังตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ จังหวัดที่ทําสัญญา 
    จางกอสราง เพ่ือเปรียบเทียบในอัตรารอยละ 12 และขอใหเปรียบเทียบตรวจสอบสัญญาของ 
    มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการดําเนินการเหมือนกัน 
ในการนี้ นายไท  แสงเทียน รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษา ประธานคณะกรรมการบริหารสํานกับริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชนไดดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในประเดน็ตอไปนี ้
1. ผลการตรวจสอบ วันที่/ครั้งที่ และมตขิองที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับโครงการนี ้
2. ผลการตรวจสอบอํานาจของอธิการบดีทีเ่ก่ียวของกับโครงการนี้ 
3. ผลการตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ณ ชวงเวลาที่ทําสัญญารวมลงทุน 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

     

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

/มติ... 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี  
1. การเสนอความเห็นของนิติกรมหาวิทยาลัย ที่ระบุการไดรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหอธิการบดีลงนามสัญญารวมลงทุนกอสรางอาคารหอพัก

นักศึกษา จํานวน  4  หลัง ตามสัญญาเลขที่ ม.อบ.01/2548 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม2548

น้ัน ชอบดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  ดังน้ัน ที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายนิติกรและเจาหนาที่การเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ

การดําเนินงานดังกลาวกับระเบียบ ขอบังคับในดานการเงินและพัสดุตางๆ ที่เก่ียวของ อีก

ทั้งศึกษาเปรียบเทียบขอดี ขอเสียในการดําเนินการรวมลงทุนกับบริษัทเอกชน ทั้งในดาน

อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ เปนตน  
2. นําผลการตรวจสอบ และการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลดังกลาวขางตน เสนอตอคณะทํางาน 

ตรวจสอบการดําเนินงานฯ เพื่อพิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติแตงตั้งคณะทํางาน 

ประกอบดวย 
 2.1 นายนิกร    วีสเพ็ญ      ประธานคณะทํางาน   

     2.2 นางอรวรรณ    ชยางกูร  คณะทํางาน 
     2.3 รองศาสตราจารยเกรียงไกร  โชประการ  คณะทํางาน 
     2.4 รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   คณะทํางาน 

เมื่อคณะทํางานฯ พิจารณาแลว ใหเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

 

4.2.2 การพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

แผนพฒันาวิทยาเขตมุกดาหาร  โดยมีประเด็นเสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา ดังนี ้
1. การยกฐานะวิทยาเขตมุกดาหาร เปนวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  
2. ยุทธศาสตรการศึกษา วทิยาเขตมุกดาหาร (2553-2555) 
2.1 แผนยุทธศาสตรปรับปรุงดานการบริหารจัดการ 
2.2 แผนยุทธศาสตรดานวิชาการ 
2.3 แผนยุทธศาสตรดานความรวมมือในอนุภาคลุมน้าํโขง 
3. หลักสูตรการเรียนการสอนประจําวิทยาเขต 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  

    

  จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเพิ่มเติม ดังน้ี 
  1. การยกฐานะวิทยาเขตมุกดาหารเปนวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ น้ัน ขอใหชะลอไวกอนเพื่อ

ประเมินความพรอมของหนวยงานและบุคลากรประจํา รวมถึงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ของวิทยาเขต 
  2. ขอใหมหาวิทยาลัยจัดประชุมหารือรวมกับภาครัฐ สวนงานตางๆ ของจังหวัดมุกดาหาร

เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณและใหมีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด

ใหกับวิทยาเขตมุกดาหาร 
3. ในระหวางการดําเนินงานของวิทยาเขตมุกดาหาร ผูบริหาร อาจารยและบุคลากรประจํา

วิทยาเขตมุกดาหาร ควรพิจารณาจัดทําโครงการเพื่อใหบริการวิชาการในดานตางๆ ซึ่งจะ

กอใหเกิดรายไดใหกับวิทยาเขตฯ ตอไป 
4. ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรของวิทยาเขตฯ โดยมี

ผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดมุกดาหารรวมเปนคณะทํางาน โดย

ขอใหเขียนโครงการและเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

5. การดําเนินงานของวิทยาเขตมุกดาหารใหเปนไปตามที่คณะทาํงานกําหนด โดยขอใหผูแทน

จากจังหวัดมุกดาหารรวมพิจารณาการดําเนินงานและรวมรับผิดชอบซึ่งจะกอใหเกิด

ความรูสึกเปนเจาของและการมีสวนรวม 
6. การดาํเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งควรใชแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนเกณฑ

ในการจัดทํา ซึ่งควรมีแผนในภาพรวมทั้งหมด จํานวนนักศึกษาที่จะรับ หลักสูตรการจัดการ

เรียนการสอน  การสรางความรูความเขาใจใหกับนักเรียน นักศึกษาในการสอบคดัเลือกเพื่อ

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือการเลือกเรียน ณ วิทยาเขตมุกดาหาร   เกณฑ

การสอบคัดเลือก เปนตน 

7. การจัดทําหลักสูตรของวิทยาเขต ควรมีความแตกตางจากหลักสูตรอื่นๆ ที่มอียูเพื่อใหมี

ความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  
8. อนุมัติใหจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.3.1 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 

ดวย  ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ติด

ราชการ ไมสามารถเขารวมประชุมได  ดังนั้น รองศาสตราจารยปภัสวดี   วีรกิตติ กรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอที่ประชุมเพือ่

พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 
/วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน... 
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วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ หัวหนาสวนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2552 

และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและ

หัวหนาสวนงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งเปนการแตงตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2552 วันเสารที่ 31 มกราคม 2552 เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน 

ประกอบดวย คณบดีคณะเกษตรศาสตร    คณบดีคณะวิทยาศาสตร อธิการบดี  และ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  

ความละเอียดทราบแลว นั้น   

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนา

สวนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แลวเสร็จจํานวน 3 ทาน คือ  
   1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร (รศ.วัชรพงษ วัฒนกูล) 
   2. คณบดีคณะวิทยาศาสตร (ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ) 

3. อธิการบดี (ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ)  
สําหรับผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (ผศ.บรรชา บุดดาด)ี คณะกรรมการฯ ไดประชุมสรุปผลการประเมิน 

และนําเสนอตอผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553  ณ หอง

ประชุมมหาวิทยาลัยขอนแกน ช้ัน 11 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยรายงานผลการปฏิบัติงานของ

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 1)  นอกจากนี้ คณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ไดทบทวนแนวทางการดําเนินงานและขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2552 เพ่ือเสนอขอปรับปรุงแกไขขอบังคับและ

พัฒนาแนวทางการดําเนินงาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 2)  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  

1.1 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ (ผศ.บรรชา บุดดาดี)          
      โปรดพิจารณาใหขอเสนอแนะเพื่อนําไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาตอไปดังนี้ 

1)  ผลการประเมินเสนอตอผูอํานวยการวิทยบริการ (ผศ.บรรชา บุดดาดี) 
2)  ผลการประเมินเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 

1.2 ขอเสนอแนะตอการปรับปรุงแกไขขอบังคับและแนวทางการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 
      อุบลราชธานี วาดวยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนาสวนงาน พ.ศ. 2552 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว เห็นชอบตามประเด็นตอไปนี้ 
 1. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ  

ผูชวยศาสตราจารยบรรชา บุดดาดี  และขอเสนอแนะตอมหาวิทยาลัย 
  2. มอบหมายโครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการปรับปรุงขอบังคับ วาดวย 

    การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหนางาน  พ.ศ. 2552  ใหมีความ 
    เหมาะสม สอดคลองกบัขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  ทั้งน้ี ขอใหนําเสนอในการประชุม 
    สภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

  
 
 

 
/4.3.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะ... 
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4.3.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  ประจําป พ.ศ. 2552 

 ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  

ประจําป พ.ศ. 2552 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  9/2551  วันเสารที่  22  พฤศจิกายน  2551  

ระเบียบวาระการประชุมที่  3.3.1  รายงานผลการดําเนินการจัดทําระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบใหทุก

คณะ/สํานัก/หนวยงาน ดําเนินการรายงานการดําเนินงานตามสภามหาวิทยาลัย  ตั้งแตป พ.ศ. 2551  นั้น  

โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการแจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน ใหดําเนินการแจงรายชื่อและ

รหัสผูใชงานในระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  และไดดําเนินการแจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน ซึ่งสามารถ

ดําเนินการรายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในระบบไดตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน  2552  

นั้น   
 

 บัดนี้  โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวทิยาลัย ใครขอรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ในระบบติดตาม

มติสภามหาวทิยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
 

ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
- เสนอที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาเสนอแนะแนวทางในการดาํเนนิงานของคณะ/สํานัก/ 
   หนวยงาน ที่รายงานผลการดําเนินงานในระบบการตดิตามมติสภามหาวิทยาลัย 
        

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมมีมติใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

  

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  บัดนี้ การดําเนินการเสร็จสิ้น

ลงแลว จึงใครขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารยประจํา กลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  คือ  นางสาวเบญจภรณ  เศรษฐบุปผา  ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8  

สังกัดคณะเภสัชศาสตร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  
 
 
 

 
/5.2 การรับสมัครและเกณฑการคัดเลือก... 
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5.2 การรับสมัครและเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการรับ
สมัครและเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร  โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท  

ประจําปการศึกษา  2553  โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  3/2552  วันเสารที่  28  มีนาคม  2552 

กําหนดจํานวนรับในปการศึกษา 2553  เทากับ 4,650  คน ซึ่งไดเสนอจํานวนรับไวในแผนการผลิตบัณฑิต ป

การศึกษา 2553-2555 หลักสูตรแพทยศาสตรไวแลวจํานวน  40  คน ซึ่งไดดําเนินการรับสมัครและคัดเลือก

นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพื่อชาวชนบทเสร็จสิ้นแลว จํานวน  16  คน ดังนั้นจาก

มติของคณะกรรมการแพทยสภาที่อนุมัติใหรับเพิ่ม จํานวน 20 คนสงผลใหจํานวนรับรวมของหลักสูตรแพทยศาสตร  

มีจํานวนเทากับ 36 คน ซึ่งอยูในแผนการรับที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 แลว  

เพ่ือใหการดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพื่อ

ชาวชนบท ประจําปการศึกษา  2553  เปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น ใครขออนุมัติการดําเนินการรับสมัครและ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรดังกลาว โดยปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2552 และครั้งที่  

4/2552  เนื่องจากจํานวนรับ วิธีการรับสมัครและเกณฑการคัดเลือกเปนไปตามมติที่เคยพิจารณาอนุมัติไวแลว 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 

 

5.3 รายงานผลการดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการอนุมัติรับรองหลักสูตร ป 2553  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการ

ดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการอนุมัติรับรองหลักสูตร ป 2553 ในป  2553 (นับถึงมีนาคม 

2533) สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติการเปดหลักสูตร 93 หลักสูตร  จําแนกเปนปริญญาตรี 49 หลักสูตร  และ

บัณฑิตศึกษา 44 หลักสูตร/สาขาวิชา มีหลักสูตรที่ยังไมไดปรับปรุงตามเกณฑมาตรฐาน (นับจากวันที่สภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร 5 ป) จํานวน 38 หลักสูตร  จําแนกเปนปริญญาตรี 18 หลักสูตรและบัณฑิตศึกษา 20 

หลักสูตร/สาขาวิชา ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรไดแจงใหคณะตาง ๆ ทราบแลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม)   
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

5.4 รายงานผลการเลิกจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ลับ) 
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบการรายงานผลการเลิกจางพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีถูกกลาวหาวา
ขาดราชการเกิน  15  วัน โดยไมมีเหตุอันควรและมิไดยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการ  ไมปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ

ใหบังเกิดผลดีตอทางมหาวิทยาลัย โดยละทิ้งหนาที่ทางดานการสอน งานบริหาร และมีภาระผูกพันทางดานการเงิน 
 
 

/ตลอดจนความเสียหายอื่นๆ... 
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ตลอดจนความเสียหายอื่นๆ อันเกิดจากความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่ราชการที่ไดรับมอบหมายโดยทางตรงและ

ทางออม  คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน สรุปผลการสอบสวนทางวินัยและมีคําส่ังเลิกจางพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาดังกลาว และตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดวา “เมื่อผูบังคับบัญชาไดดําเนินการ
ทางวินัยหรือ ส่ังใหข าราชการในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแลว ใหรายงานสภา

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อทราบ ในกรณีที่สภาสถาบันพิจารณาเห็นวาผูบังคับบัญชาซึ่งส่ังลงโทษมิไดดําเนินการทางวินัย

หรือมิไดส่ังใหออกจากราชการ โดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะสั่งใหผูบังคับบัญชาทบทวนและสั่งการใหมใหถูกตอง

ตามความเหมาะสมตอไป” ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว จึงนําเรียนที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผลการดําเนินการดังกลาว 

 

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.5 ขาราชการขอลาออกจากตําแหนงบริหาร 
  ถอนเรื่อง 

 

5.6 การพิจารณางบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง เสนอที่ประชุมเพื่อ 

พิจารณางบประมาณสนับสนุนในการดําเนินโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8/2552  วันเสารที่  13  พฤศจิกายน  2552  ไดมีมติใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  ความละเอียดทราบแลว นั้น  คณะทํางานจัดทํารายละเอียดโครงการ

จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไดพิจารณาจัดทํากรอบวงเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการฯ สําหรับปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ในชวงเวลาตั้งเดือนตุลาคม 2552 – เดือนมิถุนายน 2253 (ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีโครงการจัดตั้งคณะ

พยาบาลศาสตร ยังไมมีงบประมาณรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา) อีกทั้ง เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานะการเงิน

ของมหาวิทยาลัย  รวมเปนเงิน 6,342,100 บาท (หกลานสามแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งรอยบาทถวน)  ทั้งนี้

รายละเอียดตามตารางสรุปงบประมาณเพื่อการใชจายภายในโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ( ต.ค.2552 – มิ.ย. 2553)  

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติใหยืมเงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัย โดยขอใหโครงการจัดตั้ง

คณะพยาบาลศาสตรจัดทําคาใชจายใหละเอียด เชน การจัดทําแผนอัตรากําลัง งบประมาณ

รายได-รายจาย แผนการจัดซื้อครุภัณฑ พรอมทั้งจัดทําแผนการใชคืนเงินทุนสํารองของ

มหาวิทยาลัย เปนตน โดยขอใหคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งตรวจสอบรายละเอียด

กอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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5.7 การอนุมัติโครงสรางภายในคณะศิลปศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร  คณบดีคณะศิลปศาสตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร  

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงสรางภายในคณะศิลปศาสตร   เม่ือมีการปรับเปล่ียนสถานภาพและเปลี่ยนชื่อ

สถาบันภาษาและวัฒนธรรม เปนคณะศิลปศาสตร นั้น  ไมมีการแบงสวนราชการภายในคณะศิลปศาสตร  ทําใหการ

บริหารงานภายในคณะอยูที่สวนกลางของคณะเปนหลัก  จากการดําเนินการที่ผานมา จึงทําใหเห็นขอบกพรองในการ

บริหารงานประการหนึ่ง คือ ทําใหขาดโอกาสในการสรางผูนํารุนใหมของคณะ เพราะอาจารยในคณะจะไมได

รับผิดชอบในการบริหารงานอยางรอบดาน  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารภายในคณะศิลปศาสตรดําเนินไปดวยความ

เรียบรอยและสอดคลองกับสวนราชการอื่นในมหาวิทยาลัย ตลอดจนทําใหคณะกรรมการประจําคณะและหัวหนา

สาขาวิชามีสถานะท่ีชัดเจน และเปนไปตามระเบียบ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติโครงสรางภายในคณะ

ศิลปศาสตร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
  

 5.8 แนวทางการดําเนินการสรรหาอธิการบดี 
 ศาสตราจารยกนก  วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

แนวทางการดําเนินการสรรหาอธิการบดี ซึ่งวาระการดํารงตําแหนงอธิการบดีของศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ   
จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 30 กันยายน  2553 และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  1/2553 

เห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไปแลว นั้น  เพ่ือใหคณะกรรมการฯดําเนินการตามหลักการและ

วิธีการสรรหาอธิการบดีใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

อธิการบดี พ.ศ.  2533 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการนี้ จึงเสนอใหคณะกรรมการสรรหาฯ ดําเนินการแตงตั้ง

คณะทํางาน ซึ่งมีหนาที่ในการรวบรวมขอมูล การจัดเวทีสัมมนาหรือการประชุม เพ่ือประมวลความคาดหวังของ

คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงเกณฑในการพิจารณาที่จะมีตอการสรรหาอธิการบดีคนตอไป  โดยใหยึด

หลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีผลทําใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งตอไป  
 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอ ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่รวบรวมขอมูล การจัดเวทีสัมมนาหรือการประชุม เพื่อ 
ประมวลความคาดหวังของคณาจารย บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงเกณฑในการพิจารณาที่จะ 
มีตอการสรรหาอธิการบดีคนตอไป 

  

5.9 รายงานผลการปฏิบัติงานในตําแหนงรักษาราชการแทนคณบดคีณะบริหารศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  รักษาราชการแทน

คณบดีคณะบริหารศาสตร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในประเด็นตอไปนี้   
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ประเด็นที่ 1  การเบิกจายเงินคาตอบแทนสําหรับการดําเนินงานของคณะบริหารศาสตร     

  สืบเนื่องจากการนําเสนอการศึกษาอัตราคาตอบแทนการปฏิบัติราชการของคณะบริหารศาสตร  
ซึ่งแตกตางกับหลายคณะ โดย ผูชวยศาตราจารยวรรณวไล อธิวาสนพงศ รักษาราชการแทนคณบดีฯ และ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไดมีมติใหมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาปรับปรุงระเบียบการเบิกจายคาตอบแทน

การปฏิบัติงานของคณะตางๆใหเปนไปตามมาตรฐานและเกณฑเดียวกันใหมากที่สุดนั้น โดย ใหคณะบริหาร

ศาสตร เบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน สําหรับชวงเวลา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552  เปนตนมา ตามอัตรา

ของกระทรวงการคลังไปกอน (ซึ่งนอยกวาอัตราที่คณะบริหารศาสตรตั้งไวเดิม)และ ใหเบิกจายเพิ่มเติม

ยอนหลังไดตามอัตราของระเบียบใหม 
ความกาวหนาในการจัดทําระเบียบใหม ปจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ ยังอยูในระหวางดําเนินการ 

กําหนดนํารางเขาพิจารณาในการประชุมคณะทํางานดานการเงินของสภามหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 4 

พฤษภาคม 2553 
ดังนั้น คณะบริหารศาสตรจึงขออนุมัติ เบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานตามอัตราเดิมของ

คณะฯ จนกวาจะประกาศใชระเบียบใหมของมหาวิทยาลัยฯ 

 

ประเด็นที่ 2  การชะลอการรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอมูล 
(1) หลักสูตร เปดสอนเมื่อปการศึกษา 2550 จํานวนหนวยกิต ตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต แยกเรียน 4 

ช้ันป จําหนวยหนวยกิตตอวชิา  ระหวาง 6-18 หนวยกิต 
(2) อาจารยประจําหลักสูตรปจจุบันม ี5 คน สาขาวิชาเกษตรศาสตร 4 คน และ สังคมวิทยา 1 คน อาจารย

เสริมมาจาก 2 กลุม คือ ปราชญทองถ่ิน และ สันติอโศก 
(3) มหาวิทยาลัยฯ อนุมัตใิหชุมชนราชธานีอโศก เขามาดําเนนิงานหองปฏิบัติการภาคสนาม ในพืน้ที่ 50 ไร 

ปจจุบัน คณะกรรมการฯ ของมหาวิทยาลัยฯ ยังไมมีรายงานเรื่องการใชพ้ืนที ่
(4) ในปแรก มหาวิทยาลัยสนับสนนุใหทุนนักเรียนในชุมชน ราชธานีอโศก เขาศึกษาโดยการพิจารณาเปน

พิเศษ จํานวน 30 คน 
(5) ปการศึกษา 2551-2552 จํานวนนักศึกษารับเขาต่าํกวาแผนมาโดยตลอด คือไดรอยละ 67.5 และ 

57.5 ตามลําดับ 
(6) จํานวนนกัศึกษา พนสภาพ รุนที่ 1,2 และ 3 คดิเปน รอยละ 30,40  และ 25 ตามลาํดบั 
(7) จํานวนนกัศึกษาคงอยูปจจุบัน ช้ันปที่ 3,2 และ 1 มีจํานวน 15,14 และ 28 คนตามลําดับ  

ประเด็นเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
 คณะบริหารศาสตร โดยมตทิี่ประชุมกรรมการประจําคณะ วันที่ 24 มีนาคม 2553 เห็นชอบให

ชะลอการรับนกัศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป และ ดาํเนนิการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ ตามประเดน็ที่เสนอ  ดังน้ี 
 ประเด็นที่ 1 อนุมัติตามเอกสารประกอบการประชุมจนกวาจะมีประกาศของสภา 

มหาวิทยาลัย ในการจัดตั้งกองทุนของคณะฯ โดยขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จ

และนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป  
 

 ประเด็นที่  2   อนุมัติใหชะลอการรับนักศึกษา โดยขอใหมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อกําหนด 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนตอไป 

 

5.10 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  3/2553 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงท่ีประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/2553 วันเสารที่  29  

พฤษภาคม  2553  ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
 
 

ปดประชุมเวลา  15.15 น. 
 
 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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