
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที่  3/2553   วันเสารที่  29  พฤษภาคม   2553  เวลา 09.00 น.  

ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ   ช้ัน 6  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

……….…………………………………………………………………………………………………………….  
ผูเขาประชุม 
1.  ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย 
2.  ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน  วุฒิเมธ ี   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3.   รองศาสตราจารยปภัสวด ี  วีรกิตต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
4.   ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ  สุมาวงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

5.  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
6.  นายสุทธนินัท   ปรัชญพฤทธิ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

7.  นายโสภณ    สุภาพงษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
8.  ศาสตราจารยอมร   จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
9.  นางอรวรรณ       ชยางกูร   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
10.ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวทิยาลัย   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     นายนิกร    วีสเพ็ญ   ประเภทโดยตาํแหนง 
11.ประธานสภาอาจารย      กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
     รองศาสตราจารยสัมมนา  มูลสาร   ประเภทโดยตาํแหนง 
12.คณบดีคณะเกษตรศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองศาสตราจารยวัชรพงษ      วัฒนกูล   ประเภทผูบริหาร 
13.คณบดีคณะเภสัชศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     รองศาสตราจารยนงนติย  ธีระวัฒนสุข  ประเภทผูบริหาร 
14.คณบดีคณะศิลปศาสตร     กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ผูชวยศาสตราจารยอินทริา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 
15. รองศาสตราจารยเกรียงไกร  โชประการ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
16. ผูชวยศาสตราจารยเบญจภรณ เศรษฐบุปผา   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
17. นางสิรินทิพย       บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 
18. นางสุภาวณีย   อมรจิตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
        ประเภทคณาจารยประจํา 

19.รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   กรรมการและเลขานุการ 

     ผูชวยศาสตราจารยมนญู  ศรีรัตน   สภามหาวิทยาลัย 
 

 
/ผูที่ไมเขาประชุม... 
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ผูที่ไมเขาประชุม 
1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน   กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
2. รองศาสตราจารยคุณหญงิสุมณฑา พรหมบุญ    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
3. ศาสตราจารยประกอบ   วิโรจนกูฏ  อธิการบด ี
        กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาํแหนง 

4. นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน   รักษาการผูอํานวยการกองแผนงาน 
              ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธพิินิจธรรม คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

2. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ     อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
3. นายสุภชัย       หาทองคํา  รองอธิการบดฝีายบริหาร 
 

เปดประชุมเวลา 09.00 น. 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ  จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ประธานที่ประชุมกลาวเปด

การประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตามลาํดบั ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 เร่ืองที่ประธานแจง 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจนิ จันทรสกุล นายกสภามหาวทิยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม ดงันี้ 
1.1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไมสามารถเขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 คน คือ 
1. ศาสตราจารยกนก        วงษตระหงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

2. รองศาสตราจารยคุณหญงิสุมณฑา   พรหมบุญ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ

 3. ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ อธิการบด ี  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยตาํแหนง  

4. นายธีระศักดิ์     เชียงแสน รักษาการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
        ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
  

 1.1.2 การสรุปมติสภามหาวิทยาลัย 
 ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อ

ทราบ หลักการและแนวทางการสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใน

การเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือมติที่

ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติหรือไมอนุมัติในระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ   ขอใหฝายเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหมีความชัดเจน วาอนุมัติหรือไมอนุมัติ เพ่ือปองกันและลดขอ

ขัดแยงในภายหลัง        /มติ    ที่ประชุมรับทราบ... 
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 มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.3 การกําหนดปฏิทินการปฏิบตัิงานของคณะ/หนวนงานภายในมหาวิทยาลัย   
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อ

ทราบเรื่อง การกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่คณะ/หนวยงานของมหาวิทยาลัยเสนอ

ระเบียบวาระที่เรงดวนเพื่อใหเปนไปตามที่หนวยงานภายนอกกําหนด อาจจะสงผลกระทบตอการพิจารณาใน

รายละเอียดของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเปนขอจํากัดในการพิจารณาทําใหขาดความถี่ถวนและขาด

ความรอบคอบ ดังนั้น ขอใหคณะ/หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามที่หนวยงาน

ภายนอกกําหนดกรอบระยะเวลาไวเพ่ือจะไดเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
 

 มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.4 การจัดหารายไดเขามหาวิทยาลัย    
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมทราบ  

เนื่องจากในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีรายไดจากแหลงอ่ืนคอนขางนอย กอปรกับมหาวิทยาลัยมีภารกิจในการ

ดําเนินงานหลายอยาง สงผลกระทบตอการดําเนินงานในภารกิจนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

เปนไปดวยความเรียบรอย ดังนั้น จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขามหาวิทยาลัย ซึ่ง

ประกอบดวย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณาอาจารย ขาราชการ พนักงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูนําชุมชน  ซึ่งเปนผูที่มีความรูเร่ืองประเพณี

และวัฒนธรรมทองถ่ิน  เพ่ือการหารายไดอาจจะไดจากการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

  - การทําวิจัย 

  - ใชพ้ืนทีภ่ายในมหาวิทยาลยัปลูกตนไม ตระกูลตนกระถินณรงค  ไมหอมจีน 

  - การจัดกิจกรรมการอบรมหรือโครงการ โดยมุงเนนการมีสวนรวมระหวางชุมชนตางๆ เพ่ือให

ไดมาซึ่งรายได  ทั้งนี้ ขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นาํเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในการแตงตั้ง

คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขามหาวิทยาลัยตอไป 
 

มติ    ที่ประชุมเห็นชอบใหแตงตั้ง คณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขามหาวิทยาลัย 

ประกอบดวย   
  1. นายสุทธินันท ปรัชญพฤกษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   เปนที่ปรึกษา 
  2. นายนิกร  วีสเพ็ญ ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย   เปนกรรมการ 
 ทั้งน้ี ขอใหฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้งคณาจารย ขาราชการ พนักงาน บุคลากร และผูนําชุมชน 

เพิ่มเตมิ เพื่อเปนคณะกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายไดเขามหาวทิยาลัยตอไป 
 
 
 
 

/1.1.5 การแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร... 
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1.1.5 การแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตร   
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม  แจงที่ประชุมทราบ 

ผลการสอบของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาจากคณะเภสัชศาสตรเพ่ือเปนผูปฏิบัติการประกอบวิชาชีพซึ่งสอบ

ผานเกณฑเปนลําดับที่สองของประเทศ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคณะเภสัชศาสตรที่ได

นําช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ 
  

 มติ    ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.6 การดําเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร   
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อ

ทราบ ผลการดําเนินงานของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  ทั้งนี้ สภาการพยาบาล ไดรับรองหลักสูตรและ

มีมติรับรองในการประชุมสภาการพยาบาล เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม  2553 เรียบรอยแลว พรอมนี้ กฤษฎีกาวา
ดวยชื่อปริญญาไดดําเนินการสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบตอไป  สวนการรับ

นักศึกษาสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหรับจํานวน 64 คน (จากองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 38 คน วิธีรับ

ตรง  26 คน)  มีการจัดทําตารางการเรียนการสอน  การสอบ พรอมทั้งไดมีการประสานงานระหวางคณะศิลป

ศาสตรและคณะวิทยาศาสตร มีการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเรียบรอยแลว 
 

มติ    ที่ประชุมรับทราบและขอใหฝายเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย ดําเนินการประสานกับ 
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  ดังน้ี 
1. ขอลายลักษณอักษรการแจงการรับรองหลักสูตรจากที่ประชุมสภาการพยาบาล  
2. ทําขอตกลงระหวางโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรกับโรงพยาบาลในความ 
    รับผิดชอบในการผลิตนักศึกษาพยาบาล 
3. ใหสอบสัมภาษณนักศึกษาได แตไมใหนักศึกษาลงทะเบียนกอนที่สภาการ 
    พยาบาลอนุมัติ  
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
2.1 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาเชิงนโยบายดานงบประมาณและการเงิน 

2.1.1.1 สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่ไดรับจัดสรรเบื้องตน 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมทราบ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ที่

ไดรับจัดสรรเบื้องตนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการจัดสรรงบประมาณในป 2554 จํานวน 633,767,200 

บาท เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 2553 เปนจํานวน 140,700,000 บาท คิดเปนงบประมาณที่เพ่ิมรอยละ 28.37 

งบประมาณมีการจัดสรรหมวดรายการ หมวดบุคลากรรอยละ 27  หมวดดําเนินงานรอยละ 10.80  หมวด

ลงทุนรอยละ 37.66 หมวดเงินอุดหนุนรอยละ 29.09  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

/มติ...   
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มติ   ที่ประชุมรับทราบ และเสนอแนะวามหาวิทยาลัยสามารถหาแหลงสนับสนุนงบประมาณดาน

การวิจัยไดจาก 
- หนวยงานจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือ สภาวิจัยแหงชาติ โดย 
มุงเนนการวิจัยเรื่องการพัฒนาหรือการใชเทคโนโลยีดานฝมือแรงงาน  

- หนวยงานจากภาคเอกชน ที่นําประโยชนจากการวิจัยไปสูชุมชน 

 

2.1.1.2 รายงานผลการใชจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  ณ สิ้นไตรมาสที่  2 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมทราบผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและที่ประชุมขอใหนําเรื่องการเงินและงบประมาณเขาที่ประชมุผูบริหาร

มหาวิทยาลัยทุกเดือน 

 

 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 
2.2.1 การพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ลับ)  

 ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ   สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เสนอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 3/2553 วันพฤหัสบดีที่ 8 
พฤษภาคม 2553 ที่ประชุมไดพิจารณาผลการประเมินผลงานทางวิชาการตามขอคิดเห็นของคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Readers) 
จํานวน 1 ราย และไดผานเกณฑการประเมิน ซึ่งการพิจารณานั้น เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และมหาวิทยาลัยกําหนดเรียบรอยแลว จึงมี

มติเห็นชอบใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ และขอเสนอแนะการกําหนดสาขาผลิตภัณฑการ
ออกแบบในการขอตําแหนงทางวิชาการน้ัน  ควรจะเปนสาขาการออกแบบ เพื่อเปดกวาง

ในการขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ทั้งน้ีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอใหแจงตอผูย่ืนแสดง

ความประสงคยืนยันการขอเปลี่ยนสาขาตอไป 
 
 
 
 
 

/2.2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการ... 
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2.2.2  การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ลับ) 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    กรรมการและ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาตามที่ ก.พ.อ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณา

แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2549 เปนตนมา โดยใหสภาสถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ อันประกอบดวย 
1. ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการสภาประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
2. กรรมการ ตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด   

ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ จํานวนไมนอยกวา 5 

คน แตไมเกิน 10 คน 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามคําส่ังสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 5/2553 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ซึ่งวิธีการดําเนินการที่ผานมา สภา

มหาวิทยาลัยมีมติใหคณะตางๆ เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการตามขอ 2 จํานวน 3 ช่ือ คัด

สรรจากบัญชีรายชื่อ ก.พ.อ.กําหนดเทานั้น  โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ทาบทามโดยเรียงตามลําดับที่คณะ

เสนอ  แลวเสนอสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะละ 1 คน 

บัดนี้ คณะกรรมการดังกลาวจะครบวาระ 4 ปในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553  ซึ่งตามขอ 6 แหงขอบังคับ

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2550 กําหนด “กรรมการมีวาระ
การดํารงตําแหนง 4 ป แตอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได”  
 เพ่ือใหการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 

ก.พ.อ.   และตามขอ 5 แหงขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

พ.ศ.2550  กําหนดใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ประกาศ ก.พ.อ.กําหนด  ซึ่งการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการตามประกาศ 

ก.พ.อ.(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนด ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ  ตองเปนกรรมการสภาประเภทผูทรงคุณวุฒิ 
2. กรรมการ ตองเปนบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กําหนด 

ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ จํานวนไมนอยกวา 5 

คน แตไมเกิน 10 คน 
ทั้งนี้ อาจเสนอแตงตั้งกรรมการคนเดิมก็ได แตตองมีรายชื่อในบัญชี ก.พ.อ.กําหนดป 2550  

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแตงตั้งศาสตราจารยคลินิกนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการ  และขอใหคณบดีแตละคณะคัดเลือกรายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบัญชี

รายชื่อ ก.พ.อ. จํานวน 3- 5 ทาน เพื่อนําเสนอตอประธานกรรมการในการพิจารณาและ

ทาบทามคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  และขอใหนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพรอมทั้งเลขานุการ    
/2.2.3 การแตงตัง้คณะกรรมการ... 
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2.2.3 การแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมพิจารณาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัด

ระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ขอ 6   ให 
มีคณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก ศูนย คณะหนึ่ง ประกอบดวย ขอ 6.5 ใหมีผูแทนทุกคณะรวมเปน

กรรมการ  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยระเบียบบริหารจัดการภายในสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

เปนไปดวยความเรียบรอย  อางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี 

4/2553 วันพุธที่ 7 เมษายน 2553 มีมติเห็นชอบ ใหสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย แตงตั้งคณะกรรมการ

ประจําสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย ประเภทผูทรงคณุวุฒิ จํานวน 2 ราย  ดังน้ี 

  1. นายภาณุพงษ  วันจันทึก 
  2. นายปญญา  แสนมุข 
 

 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
2.3.1 การขออนุมัติเปดหลักสูตร  จํานวน   1  หลักสูตร 
- สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จํานวน  1  หลักสูตร 
1) หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติเปดหลักสูตร  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2553   เมื่อวันที่  30  

มกราคม  2553  ไดมีมติอนุมัติการเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2552  

สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ โดยพิจารณาแนวคิด หลักการ  ความสําคัญ ความจําเปนและความ

ตองการของตลาดแรงงาน  รวมถึงประโยชนในการประกอบวิชาชีพเปนความตองการในทุกดานของแขนงสาขา

วิชาชีพทางสถาปตยกรรมศาสตร และจําแนกตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไดแก สถาปตยกรรมหลัก 

สถาปตยกรรมภายใน ภูมิสถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมผังเมือง เพ่ือสรางสรรคคุณภาพชีวิตและ

ส่ิงแวดลอมชุมชนแกประชากรในภูมิภาคนี้ ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศและระหวางประเทศ  การ

นี้  จึงเสนอขออนุมัติเปดหลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2552  ทั้งนี้  งานพัฒนา

หลักสูตรไดตรวจสอบรูปแบบการจัดทําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและ   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ

ศึกษาะดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  เรียบรอยแลว  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

/มติ... 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติหลักสูตร  โดยมีขอเสนอแนะใหคณะตรวจสอบจํานวน

อาจารยประจําหลักสูตรและการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพกอน สวนหลักสูตรซึ่ง

จะตองสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายหลังที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

ขอใหผูเสนอหลักสูตรแนบขอกําหนดการออกใบรับรองของสภาวิชาชีพ เชน แพทย 

พยาบาล เภสัชกร เปนตน มาพรอมดวยทุกครั้ง ทั้งน้ี  ที่ประชุมไดเสนอแนะใหทํา

แบบฟอรมการตรวจสอบขั้นตอนการเปดหลักสูตร/อนุมัติหลักสูตร โดยระบุวัน เดือน ป ที่

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตางๆ  รวมทั้งจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เมื่อครบขั้นตอนของการพิจารณาแลว ขั้นตอนสุดทายจะเปนการขอรับ

นักศึกษา ทั้งน้ีแบบฟอรมควรจะมีขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตรและคุณวุฒิ   พรอม

ทั้งตองปรากฏลายมือชื่อเจาหนาที่ที่ทําการตรวจสอบในแบบฟอรมในแตละครั้งดวย  

 

2.3.2 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร  จํานวน   3  หลักสูตร 
1) สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จํานวน  1  หลักสูตร 
2) สังกัดคณะเภสัชศาสตร   จํานวน  2  หลักสูตร 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติเปดหลกัสูตร    

1. สังกัดคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ   จํานวน  1  หลักสูตร 
1) หลักสูตรศลิปประยุกตบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
2. สังกัดคณะเภสัชศาสตร  จํานวน  2  หลักสูตร 

 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ   

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 
หลักสูตรที่นําเสนอไดนาํเขาที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรียบรอยแลว เพ่ือขอมติจากที่ประชุม

เพ่ือสงหลักสูตรไปที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาใหความเห็นชอบตอไป   (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติ ทั้ง 3 หลักสูตร และขอใหตรวจสอบอาจารยประจํา

หลักสูตรเฉพาะโดยหลักสูตรศิลปประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอีกครั้ง 
 

2.4.1 คําวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข  (ลับ)  
ศาสตราจารยอมร จันทรสมบูรณ   กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิ    ประธาน

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ลับ) 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

/2.4.2 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย... 
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2.4.2 สัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณาดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ไดกําหนดใหตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัยเปนคราว ๆ โดยเริ่มจากสัญญาทดลองปฏิบัติราชการ 1  ป  

เมื่อผานการทดลองปฏิบัติราชการจะตอสัญญาจางคราวละ 2 ป โดยใหมีการประเมินเพื่อตอสัญญาตามรอบ

สัญญาจาง  ในคราวการประชุมรวมผูบริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  20  เมษายน  2553  

ฝายบริหารไดเสนอใหปรับปรุงสัญญาจางพนักงานเปนระยะยาว  และใหมีการประเมิน หาก 
ต่ํากวามาตรฐานใหเสนอยุติสัญญา  เพ่ือใหพนักงานมีความมั่นคงในการปฏิบัติราชการรวมถึงการทํานิติกรรม

ตาง ๆ  ทั้งนี้  หลักเกณฑการประเมินตองใหอยูในรูปแบบมาตรฐานกลางและเพิ่มเติมไดตามลักษณะงานของ

แตละสวนงาน 
 (1)  ขอแกไขปรับปรุงเร่ืองระยะเวลาในการตอสัญญาจาง  โดยใหปรับเปนการจางระยะยาวจนถึง

เกษียณ  เมื่อพนักงานผานสัญญาทดลองปฏิบัติราชการ  1  ปแลว  และใหมีการประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของงานทุกระยะเวลา 5 ป  หรืองดเวนการประเมินหากมีคุณสมบัติตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 (2)  ใหมหาวิทยาลัย  โดยความเห็นของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประกาศหลักเกณฑ  วิธีการ  

มาตรฐานการประเมินกลางบังคับใชในภาพรวม  และสวนงานประกาศเพิ่มเติม  เพ่ือใหเหมาะสมตามลักษณะ

งานแตละสวนงาน  ตาม ขอ (1) 
 การประเมินตามวรรคกอนพนักงานทีไ่มผานการประเมินใหประเมินซ้ําอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลา 6 

เดือน  หากไมผานการประเมินอีกใหยุติสัญญา  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหผูบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหมนําเสนอเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย และเสนอใหวิเคราะหภาระงานของบุคลากร  พรอมการเสนอเกณฑการ

ประเมินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพมาปฏิบัติงาน  
 

2.4.3 การกําหนดคาตอบแทนพิเศษสําหรับอาจารย โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 

นายสุภชัย  หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่ สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เห็นชอบใหจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  นั้น  เนื่องจากเปนคณะเปดใหมตองการอาจารยที่มีความรู

ความสามารถ และประสบการณ  ในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและเปนอาจารยประจําสาขาวิชาพยาบาล

ศาสตร  รวมทั้ง  สาขาพยาบาลเปนสาขาขาดแคลนและมีความตองการสูงในขณะนี้ เพื่อใหการจัดตั้งคณะ

พยาบาลศาสตร   มีความเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง  ประกอบดวยอาจารยที่มีคุณภาพ  มี

ประสบการณสูง  และมีความเปนธรรมสําหรับอาจารยทุกคนในองคการ  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร   

จึงเสนอแนวทางการคิดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับอาจารยพยาบาลตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในคราว

ประชุมครั้งที่  6/2553  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2553  ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและใหนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณา  เนื่องจากขอบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงาน พ.ศ. 2548  ขอ  12  กําหนดวาพนักงานอาจไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพตามภาวะเศรษฐกิจหรือเงิน

เพ่ิมพิเศษ  เงินประจําตําแหนง เงินคาประสบการณตามหลักเกณฑและวิธีการที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  โดย

ทําเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย        
 /หลักการ... 
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หลักการ 
การคิดเงินเพิ่มพิเศษสําหรับอาจารยพยาบาล  เทียบเคียงจาก ระเบียบ ก.พ. วาดวยเงินเพิ่ม

สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการ พ.ศ. 2552  โดยแบงเปน  2  สวน  คือ 
1.  คาความขาดแคลน  โดยคิดจากประสบการณและคุณวุฒิเปนคะแนน  และนําคะแนน

กําหนดเปนจํานวนเงิน  (หลักการวาควรจะไดเงินเพิ่มขึ้นประมาณ  10,000  บาท  แลวจึงคิดคาเฉลี่ยเปน 
คะแนน  100  คะแนน  ซึ่ง  1  คะแนน  มีคาเทากับ  80  บาท) 

1) กําหนดจากคุณวุฒิ   แนวคิด คือกําหนดจากคุณวุฒิที่สอดรับกับเกณฑสภาการพยาบาล

ตามขอบังคับวาดวยการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล กําหนดคาคะแนน ดังนี้ 
คุณวุฒิ สาขาการพยาบาล สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาอื่นๆที่เก่ียวของ 
ปริญญาโท 20 5 0 
ปริญญาเอก 50 35 25 

2)  กําหนดจากประสบการณ  แนวคิด คือ  การมีประสบการณที่เอ้ือตอการดําเนินการตาม

พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร 
ประสบการณ การสอนในสถาบันการศึกษา

ทางการพยาบาลที่ ได รับการ

รับรองจากสภาการพยาบาล 

ป ฏิบั ติ ก า รพยาบาล ใน

หนวยบริการสุขภาพ 

ปฏิบัติงานในระดับวิชาชีพ ปละ 2 คะแนน ปละ 1 คะแนน 
3)  กําหนดจากคุณวุฒิพิเศษอื่นๆ ที่มีประโยชนตอองคกร 

คุณวุฒิ ดานความเชี่ยวชาญเฉพาะและใชเวลาการอบรม 4 เดือน ข้ึนไป 
การอบรมที่มีวุฒิบัตร 0.5  คะแนน 

2. กําหนดคาตอบแทนใบอนุญาตวิชาชีพ   อางอิงตามประกาศคณะกรรมการ 
พิจารณาคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุข  เร่ืองกําหนดอัตราเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552    
   หลักการ  ขอกําหนดคาตอบแทนสูงกวาประกาศ  จํานวน 500 บาท 

ใบอนุญาตวิชาชีพ จํานวนเงินบาทตอเดือน 
1.  ใบอนุญาตวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภช้ันสูง 2,000  บาท 
2. การได รับอนุมัติการเปนพยาบาลเวชปฏิบัติ ข้ันสู ง 

(Advance  Practitioner  Nurse) 
            2,500   บาท 

 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นควรใหผูบริหารชุดใหมพิจารณา ในเร่ืองการแตงตั้ง

คณะกรรมการกลั่นกรองอัตราคาตอบแทนพิเศษทุก 2 ป โดยกําหนดอัตราคาตอบแทนให

มีการปรับเปลี่ยนตามภาระงาน และเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี 
/1. สรางแรงจูงใจ... 
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      1. สรางแรงจูงใจใหผูที่มาปฏิบัติงานสามารถมีความกาวหนาทางดานวิชาการและงานวิจัย 

2. ควรจะกําหนดคาตอบแทนโดยพิจารณาเทียบเคยีงกับสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 
3. ในการรับบุคลากรควรรับผูที่มีอาวุโสประสบการณสูง จํานวนไมมากนักเพื่อมาเปน

ผูบริหาร (2-3 ทาน) ที่เหลือควรรับบุคลากรที่เปนคนรุนใหม ออนอาวุโส (Young 
Staff)   เพื่อมาขับเคลื่อนองคกร โดยรับในจํานวนที่มากกวาผูบริหารได ซึ่งจะทําให
คาใชจายดานคาตอบแทนลดลง   

4. การกําหนดคาตอบแทนหนวยงานน้ันควรจะมีรายไดมากกวารายจาย 

ในเบื้องตน เพื่อใหโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรดําเนินงานตอไปได นายกสภา

มหาวิทยาลัย จะปรึกษาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขและรักษา

ราชการแทนคณบดีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรในเร่ืองการกําหนดอัตราการ

จางในสัญญาอีกครั้ง 
 

2.4.4  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู

ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย พ.ศ. .... 

นายสุภชัย    หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณา  ตามที่ ก.พ.อ. ไดประกาศ

เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ฉบับลงวันที่ 29 ตุลาคม 2551 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552  เปนตนไป   

เพ่ือใหสภามหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการออกขอบังคับ ซึ่งมีสาระสําคัญและกําหนดใหดําเนินการ ดังนี ้
1. ออกขอบังคับแลวแจง ก.พ.อ. ทราบ 
2. ใหสภามหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการ โดยพิจารณาจากวารสารที่มีกระบวนการ

กล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) กอนการเผยแพรและไดรับการยอมรับในวงวิชาการ 

และแจงให ก.พ.อ. ทราบตามตารางที่กําหนด 
3. ใหรายงานผลการดําเนินการให ก.พ.อ.ทราบตามแบบฟอรมที่กําหนดภายในเดือนมกราคมของป

ถัดไป 
 การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ไดเสนอรางขอบังคับดังกลาวตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 6/2552 เม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2552 มีมติเห็นชอบในหลักการ 

และเห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารางประกาศหลักเกณฑและวิธีการคิดภาระงานขั้นต่ําของอาจารย 

และตอมาไดนําเสนอรายละเอียดในหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว ในการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2553 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2553, ครั้งที่ 5/2553 เม่ือวันที่ 21 

เมษายน 2553 และครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 โดยสรุป การพิจารณาหลักเกณฑและ

วิธีการคิดภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอนยังไมเสร็จส้ิน มีความเห็นแตกตางกันในประเด็น การยกเวน

ภาระงานสําหรับผูดํารงตําแหนงทางบริหาร และตําแหนงอ่ืนที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ เชน ประธานสภา

อาจารย อาจลดหรือยกเวนภาระงานเทียบเทาในตําแหนงผูบริหารที่มีเงินประจําตําแหนงเทากัน เปนตน  

 
/ตาม ก.พ.อ.  ...  
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ตาม ก.พ.อ.กําหนดภาระงานของผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการ (อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย) ใหพิจารณาจาก 2 สวนคือ 
1. ภาระงานขั้นต่าํในฐานะอาจารยผูสอน  
-  ตองมีภาระงานทั้งหมดไมนอยกวา 35 หนวยชั่วโมงทําการตอสัปดาหตอภาคการศึกษา โดยมีภาระ 
งานสอนไมนอยกวารอยละ 45 ของภาระงานทั้งหมด สวนภาระงานทีเ่หลือใหเปนอาํนาจของสภา

มหาวิทยาลัย 
2. ภาระงานผูดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
- ตองปฏิบตัติามภาระงานขั้นต่ําในฐานะอาจารยผูสอน และ 
4. การกําหนดคาตอบแทนเปนผลงานทางวิชาการตามมาตรฐานภาระงานแตละตาํแหนง 
ดังนั้น การจัดทํารางขอบังคับฯ ตองสอดคลองและเปนไปตามประกาศมาตรฐาน ก.พ.อ. แตมี

สาระสําคัญที่ตองพิจารณาและกําหนดเพิ่มเติมโดยสภามหาวิทยาลัย อาทิ อางถึงประกาศ ก.พ.อ.ฯ ขอ 7 “ ใน
กรณีที่มีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจลดหรือยกเวนภาระงานใหแกผูดํารงตําแหนงผูบริหาร และอาจ

กําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการฯ ที่แตกตางไปจากที่กําหนดไวขางตนก็ได” 
เพ่ือใหการกําหนดมาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปดวยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. มาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  
- กําหนดใหถือปฏิบัตติามมาตรฐานที ่ก.พ.อ.กําหนด 
2. ภาระงานขั้นต่าํของผูดํารงตําแหนงอาจารย 
- ตองมีภาระงานทั้งหมดไมนอยกวา 35 หนวยชั่วโมงทําการตอสัปดาหตอภาคการศึกษา โดยมีภาระ

งานสอนไมนอยกวารอยละ 45 ของภาระงานทั้งหมด สวนภาระงานทีเ่หลือใหเปนอาํนาจของสภา

มหาวิทยาลัย 
- วิธีการคดิภาระงาน ใหพิจารณาจากภาระงานสอน วิจยั การใหบริการวิชาการ การผลิตผลงาน การ

บริหารและภาระงานอื่น ใหคณะเปนผูพิจารณากําหนดรายละเอียดเอง 
 3. กรณีที่ยกเวนหรือลดภาระงาน อาจลดหรือยกเวนภาระงานใหแกผูดํารงตาํแหนงผูบริหาร 

 3.1 อธิการบด ี     รอยละ 100 
 3.2 รองอธิการบด/ีคณบด ี   รอยละ   70 
 3.3 รองคณบดี/หัวหนาภาควิชา   รอยละ   40 
 3.4 ประธานหลักสูตร/หัวหนาสาขาวิชา  รอยละ   20 

3.5 ตําแหนงอ่ืนที่ปรากฏตามพระราชบญัญัต ิเชน ประธานสภาอาจารย อาจลดหรือยกเวนภาระงาน

เทียบเทาในตาํแหนงผูบริหารที่มีเงินประจําตาํแหนงเทากัน  
 4. มาตรการและผลงานทางปฏิบัต ิ

- เพ่ือใหเกิดผลในทางปฏบิัติสภามหาวทิยาลัยอาจนาํเร่ืองมาตรฐานภาระงานทางวิชาการไปใช 
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และตองกําหนดไวในขอบังคับดวย 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 

  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา    /มติ... 
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มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบในหลักการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยใหการยกเวนภาระงานสอน 
ของผูบริหารตามที่เสนอ แตผลงานทางวิชาการใหขึ้นกับประกาศของ ก.พ.อ. ตามราง 
ขอบังคับฯ วาดวยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารยและศาสตราจารย   
  

2.4.5 การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการขอตําแหนงรองศาสตราจารย  (ลับ)  

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยดวยนายสุรจิต  ภูภักดิ์ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ระดับ 8 สังกัดภาควิชาพืชไร  

คณะเกษตรศาสตร ยื่นเรื่องขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการประเภทตํารา และขอพิจารณาเปลี่ยน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งยื่นเรื่องขอกําหนดตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาระบบการเกษตร  
คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ไดดําเนินการตามขั้นตอนและเสนอผลการพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2552 

และไดแจงมติ ขอทวงติงและขอเสนอแนะของกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหนายสุรจิต  ภูภักดิ์ ทราบแลว ตาม

บันทึกขอความ (ลับ)ที่ ศธ 0529.1(1)/265 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552  

 ตามประกาศ ก.พ.อ.เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ขอ 11 ผูขออาจเสนอขอทบทวนผล

การพิจารณาตอสภามหาวิทยาลัยไดไมเกิน 2 ครั้ง โดยแสดงเหตุผลทางวิชาการสนับสนุน และการขอทบทวน

ดังกลาวใหยื่นเรื่องภายใน 90 วันนับแตวันที่รับทราบมติ 
 วิธีการ เมื่อสภามหาวิทยาลัยไดรับเรื่องการขอทบทวนแลว ใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการพิจารณา เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภา

มหาวิทยาลัยวินิจฉัย และใหคําวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยเปนที่สุด  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ

ประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติไมรับทบทวนผลการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เน่ืองจาก 

 การขอทบทวนไมไดย่ืนเร่ืองภายใน  90 วัน  ตามประกาศ ก.พ.อ.  

   

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553   

วันเสารที่  27  มีนาคม  2553  ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ช้ัน 3   
อาคารสํานักงานอธิการบดี (หลังใหม)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

  

 มติ ที่ประชุมพิจารณาขอแกไขรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่  2/2553  วันเสารที่ 27 มีนาคม 2553 ดังตอไปนี้ 

   หนา 10 บรรทัดที่ 16 ขอความเดิม  
/“ประเด็นที่ 2... 
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“ประเด็นที่ 2 การเตรียมแผนการรับนักศึกษาโครงการ...”   
ขอใหตัวคําวา การเตรียมแผน ออก 

หนา 16 บรรทัดที่ 24 หัวขอ 4.2 ขอความเดิม  “ พิจารณาภาระงานขั้นต่ําของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาที่ขออนุมัติขยายเวลาราชการ ซึ่งตองเปนไปตามที่สภา

มหาวิทยาลัยกําหนด” 
  แกเปน “พิจารณาการปฏิบัติของผูตออายุวาเปนไปตามมาตรฐานขัน้ต่ําหรือไม” 

หนา 23 หัวขอระเบียบวาระที่ 5.5 ขาราชการขอลาออกจากตําแหนงบริหาร ใหที่ประชุม 
ถอนเรื่องออกจากวาระการประชุม             

  ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  2/2553  
   วันเสารที่ 27 มีนาคม 2553 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 
 4.1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  หลักสตูรใหม  พ.ศ. 2553 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณา 

ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2ในการ

ประชุมครั้งที่  2/2553  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552  เพ่ือใหการเตรียมดําเนินงานและการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรเปนไปดวยความเรียบรอย  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเพื่อการเตรียมความพรอมการเปดหลักสูตรใหม ในปการศึกษา 2553 ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยไดสงเร่ืองใหสภาการพยาบาล รับรองหลักสูตรในการประชุมสภาการพยาบาลเมื่อวันที่ 

14 พฤษภาคม  2553 เรียบรอยแลว     
2. งานพัฒนาหลักสูตรสงหลักสูตรพรอมผลการรับรองจากสภาการพยาบาลใหคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรตอไป     
3. การจัดทําพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาฯ งานพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการสงเร่ืองให สกอ. 

ดําเนินการตอไปแลว ทั้งนี้ หากพระราชกฤษฎีกายังไมแลวเสร็จ (ภายใน 4 ป) กอนที่นักศึกษาจะสําเร็จ

การศึกษาสามารถใชช่ือปริญญาตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอ 13 ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ . 2548 และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2549 ขอ 3 ขอ 5 (3.7)  ได  
4. กองบริการการศึกษาจัดทําประกาศหลักเกณฑการรับสมัครตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด (รับจาก 

อบต.  38  คน วิธีรับตรง  26  คน รวมจํานวนรับ 64 คน โดยมีอธิการบดี เปนที่ปรึกษา  คณบดีคณะเภสัช

ศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข อาจารยโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  นักวิชาการ

ศึกษา  มีคณะกรรมการสอบสัมภาษณประกอบดวยผูแทนพยาบาล  ผูเก่ียวของจากองคกรหนวยงานวิชาชีพ

พยาบาลและมีระบบการ จัดการรับสมัครผานระบบการคัดเลือกรอบสองของมหาวิทยาลัย (18  พ.ค. -3 มิ.ย.

53)  ทั้งนี้ หากจํานวนรับในโครงความรวมมือกับ อบต. มีจํานวนไมครบจะเรียกนักศึกษาที่ผานเกณฑที่ได

สํารองไวมาแทนใหครบ จํานวน 64  คน 
 

/5. จัดทําตารางเรียนตารางสอน... 
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5. จัดทําตารางเรียนตารางสอน ตารางสอบ หองเรียน และประสานกับคณะวิทยาศาสตรและคณะศิลป

ศาสตรในการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
6. จัดทําประกาศคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายภาคปกติภาคละ 35,000 บาท ภาคฤดูรอน 
ภาคละ 20,000 บาท คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ป 15,000 บาท และมีคาธรรมเนียมปลีกยอยอื่น 

ๆ เชน คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม คาคูมือการศึกษา คาบัตรนักศึกษา คาประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งเรียกเก็บ

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด   คิดเปนเงินคาใชจายในการศึกษาปละประมาณ 90,000 บาท  

7. ดานการจัดเตรียมการเรียนการสอน ไดจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและมีรายละเอียดรายวิชาใน

หลักสูตรครบทุกรายวิชา และบันทึกขอมูลหลักสูตรในระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย และกําหนดรหัส 
ประจําตัวนักศึกษาในคณะเปน 18   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

 จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา 
4.2.1 รายงานขอเท็จจริงโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษา 

นายนิกร  วีสเพ็ญ ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไดนําเสนอรายงานขอเท็จจริงโครงการกอสรางหอพักสวัสดิการนักศึกษาซึ่งขณะนี้ที่ประชุม

คณะกรรมการไดสรุปกรอบการดําเนินงานไว 5 กรอบ คือ ข้ันตอนการอนุมัติ อํานาจการทําสัญญา รายละเอียด

การทําสัญญา การกอสราง ประเด็นปญหาและแนวทางแกไข  ซึ่งไดรวบรวมเอกสารที่เก่ียวของ และจะนําเสนอ

ตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวตอไป 
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และขอใหเสนอขอมูลเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป 

 

4.2.2 ขั้นตอนการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษา 

นายสุภชัย    หาทองคํา   รองอธิการบดีฝายบริหาร  เสนอที่ประชุมพิจารณา สืบเนื่องจากมติสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  2/2553 เม่ือวันที่  27  มีนาคม  2553  มีมติเห็นชอบให

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอมูลและตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือน

ในสถาบันอุดมศึกษา สําหรับผูเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553  และในวันที่  30 มีนาคม  2553 

คณะทํางานไดดําเนินการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ศึกษาขอมูล และนําเสนอแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ดําเนินการตอเวลาราชการ ซึ่งไดนําเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแลว บันทึกขอความที่  ศธ  

0529.1.2/1289  ลงวันที่   30  มีนาคม  2553  เร่ือง  ข้ันตอนการดําเนินการตอเวลาราชการ  เพ่ือใหการ

ดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการ เปนไปตามขั้นตอนและสอดคลองกับมาตรา 19  และมาตรา 72 แหง 
 
 

/พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน... 
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พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   แกไขเพิ่มเติมโดย 

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

เร่ือง หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.  

2550   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ   ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบและใหดําเนินการ ดังน้ี   
1. ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําระเบียบทั่วไปๆ ไดแก ของคณะมีกรอบอัตรากําลัง   
    มีขั้นตอน มีระยะเวลาการดําเนินงาน ตามที่ประกาศ ก.พ.อ.ไดกําหนด 
2. เน่ืองจากการตอเวลาราชการเกี่ยวของกับอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติแตงตั้ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ และมีคณะกรรมการ 

ดังน้ี 
1. ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ   เปนประธานกรรมการ    
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ    เปนกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายบริหาร     เปนกรรมการ 
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    เปนกรรมการ 
5. คณบดีคณะวิทยาศาสตร    เปนกรรมการ 
6. คณบดีคณะเภสัชศาสตร     เปนกรรมการ 
7. คณบดีคณะเกษตรศาสตร    เปนกรรมการ 
8. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เปนกรรมการ 
9. เลขานุการสภามหาวิทยาลัย    เปนเลขานุการ   
ตามประกาศ ก.พ.อ ขอ 6 (1) ในกรณีการขอตอเวลาราชการของขาราชการของ

คณะวิศวกรรมศาสตรตอไป 

 

4.2.3 การขออนุมัติแผนอัตรากําลัง  4  ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 -2556) 

นายสุภชัย    หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาสืบเนื่องจากการประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2552 เม่ือวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัยเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพ่ือใหความเห็นชอบและอนุมัติกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 

2556 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

2547 ซึ่งสภายังไมไดอนุมัติ และสภามหาวิทยาลัยมีมติใหการพิจารณากรอบอัตรากําลัง 4 ปดังกลาวผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคล จากนั้นใหเสนอทีป่ระชมุสภา

มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

/ในการดําเนนิการดังกลาว... 
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 ในการดําเนินการดังกลาว โครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่รวมกับกองแผนงานไดจัดทําแผนอตัรากาํลัง

สายวิชาการ 4 ป  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดาน

การพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคล คร้ังที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553  มีความเห็น

และเสนอแนะใหผูเก่ียวของตรวจสอบ วิเคราะหขอมูล ใหความเห็นและขอเสนอแนะ  จึงไดนําเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553  โดย

ใหคณะตางๆ ตรวจสอบขอมูล ความถูกตอง ขอเสนอแนะ และใหความเห็นชอบแลวสงคืนภายในวันที่ 3 

พฤษภาคม 2553 ซึ่งกองแผนงานไดตรวจสอบขอมูลถูกตองตรงกันแลว จึงใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ในวันเสารที่ 29 พฤษภาคม 2553  
เพ่ือใหการพิจารณาแผนอัตรากําลังสายวิชาการ 4 ป (พ.ศ.2553 – 2556) เปนไปดวยความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.อ. กําหนดในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547   
สําหรับวิธีการคิด พิจารณากรอบอัตรากําลังสายวิชาการ ภายใตเง่ือนไขและเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

 1)   ขอคงกรอบอัตรากําลังที่มีในปจจุบัน 
2)   อัตราเกษียณอายุราชการแตละป ( ป 2554 - 2557) หากมีคุณสมบัติสามารถตออายุราชการได 
ขอคงอัตราไว 

3) กรอบอัตรากําลังกําหนดเพิ่มแตละป พิจารณาตามอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา (FTES: 
Full Time Equivalent Student) 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมติแผนอัตรากําลัง 4  ป  ถาหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
มีแผนการจางบุคลากรจะตองอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเปนครั้งๆ  ไป  

 

4.2.4 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรวิทยาเขตมุกดาหาร 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมพิจารณาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรวิทยาเขตมุกดาหาร ตามที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันเสารที่ 27 พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 4.2.2 การพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหาร ไดมีมติเพ่ิมเติมในการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหารตามรายละเอียด

แลวนั้น บัดนี้ วิทยาเขตมุกดาหารไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาวิทยาเขตมุกดาหารใน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 และวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาประจําป 2553 โดยมีประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ 
2. โครงสรางองคกร การบริหารวิทยาเขตมุกดาหาร 
3. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 
/4.คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ... 
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4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ และใหบรรจุแผนพัฒนาวิทยาเขตไวดวย อีกทั้งมีขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

ดังน้ี 
1.วัตถุประสงค “เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีความแตกตางจําเพาะและความเหมาะสมตอไป

ขางหนา” 
2. ใหใสช่ือบคุลากรของวิทยาเขตมุกดาหารในโครงสรางการบริหารงานพรอมตําแหนงให

ชัดเจน 
3. ใหจัดทําแผนยุทธศาสตร/โครงการใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 

4.2.5 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2553 
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอที่ประชุมพิจารณา ตาม

ประกาศกระทรวงเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ .  2548  และประกาศ

ทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูระบบ พ.ศ.2545 พบวา 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547 แลวยังมีส่ิงที่ตองปรับเปลี่ยน

ใหสอดคลองใหไดมาตรฐานเพื่อการรับรองหลักสูตร รวมทั้งเพ่ือการปฏิบัติงานที่เปนระเบียบและชัดเจนขึ้น จึง

เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับใหม จึงไดเสนอรางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 โดยลําดับเหตุการณการเสนอเรื่อง ดังนี้ 
1.1 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดานวิชาการของมหาวิทยาลัยป 2552 จํานวน 3 ครั้ง 
1.2 เสนอเรื่องตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2552 
1.3 เสนที่ประชุมงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 
1.4 เสนอตอกรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษา (รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ) 

เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553 
1.5 แจงเวียนรับรองการแกไขตามที่กรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษาเสนอ ซึ่งท่ี

ประชุมรับรองการแกไขเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 
1.6 เสนอเรื่องตอที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 
1.7 เสนอเรื่องตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 
1.8 แจงเวียนขอความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

จํานวน 5 ทาน คือ รศ. ดร.โชติ จิตรังษี, ผศ.วรรณวไล อธิวาสนพงศ, รศ.ดร.นงนิตย  
      ธีระวัฒนสุข, รศ.ดร.สัมมนา มูลสาร และ ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร 
 
 
 

/สรุปเหตุผลในการปรับปรุงขอบังคับ... 
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สรุปเหตุผลในการปรับปรุงขอบังคับ 
1. เพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

ในเรื่องระบบการจัดการศึกษา จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสรางหลักสูตร 

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หนวยกิตการลงทะเบียน หลักสูตรที่มีการปรับปรุงหรือเปดใหมเมื่ออางถึง

ขอบังคับฯ นี้จะไดรับการรับรองจาก สกอ. 
2. เพ่ือใหสอดคลองกับประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาเขาสูระบบ พ.ศ. 2545 ในเรื่องของคุณสมบัติของผูเทียบโอนและหลักเกณฑการเทียบ

ความรู ทําใหเกิดการขยายโอกาสทางการศึกษา ผูเรียนลดคาใชจายมหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู

สําหรับประชาชนทุกระดับไดมากขึ้น 
3. เพ่ือใหการดําเนินงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจนและเหมาะสม เชน การปรับปรุงคาํ

หรือขอความใหกระชับ เขาใจงาย การกําหนดระยะเวลาและขั้นตอนการจัดหมวดขอบังคับใหอยู

ภายใตเร่ืองเดียวกัน การเพิ่มเติมบางขอเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพจริงที่ดําเนินอยูและใหเหมือนกับ 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพ่ือความครอบคลุมในการปฏิบัติทั้งปจจุบันและอนาคต เชน การเทียบโอน

หนวยกิตระหวางสถาบันหรือการเรียนขามสถาบัน การโอนผลการเรียนแบบคิดเกรดของโครงการ 

AP การคืนสภาพนักศึกษา การเพิกถอนปริญญา การประกาศสถานภาพทุกภาคการศึกษาที่

ลงทะเบียน การเพิ่มสัญลักษณเพ่ือรองรับการเทียบโอนแบบตางๆ การจัดการศึกษาที่มิไดหลาย

รูปแบบ เปนตน 
เพ่ือใหเปนไปตามที่กรรมการดานวิชาการและพัฒนานักศึกษาแนะนํา โดยไดแนะนําในเรื่องของการ

ไมใหเกียรตินิยมสําหรับบางหลักสูตรที่สภาเห็นชอบ และการปรับเกณฑของคาเกรดเฉลี่ยสะสมที่ควรไดเกียรติ

นิยมอันดับ 1 ใหสูงข้ึน ซึ่งไดสํารวจแลวพบวามหาวิทยาลัยสวนใหญจะเปน 3.60 จึงไดปรับเกณฑของคาเกรด

เฉล่ียสะสมที่ควรไดเกียรตินิยมอันดับ 1 ข้ึนจาก 3.50 ข้ึนไป เปน 3.60 ข้ึนไป ซึ่งหากตองการใหมีการให

เหรียญทองหรือรางวัลเรียนดีก็สามารถทําไดโดยใหทําเปนประกาศที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ  (รายละเอียด

ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 มติ   ที่ประชุมอนุมัติในหลักการ และขอใหแกไขขอบังคับฯ หนาที่ 9 บรรทัดที่ 3  
  จากเดิม “โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตคํานวณกับคะแนน...” 
  แกเปน “โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตคูณกับคะแนน...” 
 

4.2.6 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและ

ครุยประจําตําแหนง พ.ศ. 2553 

  ถอนเรื่อง 
 
 
 

/4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงาน... 
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4.3  เร่ืองสืบเน่ืองการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
4.3.1 ความกาวหนาในการแกไขปรับปรุงการประกันคุณภาพของคณะวิชาที่มีผลการดําเนินงาน

ต่ํากวา  2  คะแนน  

- คณะรัฐศาสตร 
- คณะนิติศาสตร 
- คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 
- สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 

 รองศาสตราจารยปภัสวดี วีรกิตติ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  ไดเสนอที่ประชุม

พิจารณาความกาวหนาในการแกไขปรับปรุงการประกันคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพไดมีประชุม

กัน ไดมีการวิเคราะห 5 หนวยงาน จึงไดแตงตั้งคณะทํางานไดลงไปตรวจสอบ ผลที่ไดเนื่องจากกระชั้นชิดจึง

นําเสนอกรรมการสภา จะมีตัวบงช้ีที่ไมผานเมื่อป 2551 มีผลอยางไร คณะทํางานที่ไปติดตาม 5 หนวยงาน พบ

ประเด็นอะไร และจะตองมีการแกไขปญหาอยางไร  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งเจาหนาที่หนวยงานประกันฯ สามารถ

เขาไปดูแลและตรวจสอบเอกสาร ทั้ง 5 หนวยงาน ไดแก คณะรัฐศาสตร คณะนิติศาสตร 

คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย และวิทยาเขต

มุกดาหาร  และใหคณะทํางานมีการตรวจสอบซ้ําในแตละหนวยงานอีกครั้ง  ทั้งน้ี ที่

ประชุมขอมอบหมายใหรองศาสตราจารยปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ ไดประชุมชี้แจงถึงความสําคัญและความจําเปนในการประเมินจากหนวยงาน

ภายนอกใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของทั้ง 5 หนวยงาน ไดทราบตอไป 
 
4.3.2 รายงานผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 

2552 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  9/2551  วันเสารที่  22  พฤศจิกายน  

2551  ระเบียบวาระการประชุมที่  3.3.1  รายงานผลการดําเนินการจัดทําระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบใหทุกคณะ/สํานัก/หนวยงาน ดําเนินการรายงานการดําเนินงานตามสภามหาวิทยาลัย  ตั้งแตป พ.ศ. 

2551  นั้น  โครงการจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการแจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน ใหดําเนินการ

แจงรายชื่อและรหัสผูใชงานในระบบติดตามมติสภามหาวิทยาลัย  และไดดําเนินการแจงคณะ/สํานัก/หนวยงาน 

ซึ่งสามารถดําเนินการรายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในระบบไดตั้งแตวันที่  15  

พฤศจิกายน  2552  และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2553  เห็นชอบใหเสนอนําเสนอในการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  3/2553  วันเสารที่  29  พฤษภาคม   2553 นั้น   
 

 
/ในการนี้... 
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 ในการนี้ โครงการจัดตั้งสํานกังานสภามหาวิทยาลัย ใครขอรายงานผลการดําเนินการดังกลาว ในระบบ

ติดตามมติสภามหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

4.3.3 รายงานผลการดําเนินโครงการสัมมนา เร่ือง “การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากลอยางมี

หลักธรรมาภิบาล” 

ถอนเรื่อง 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่นๆ 

5.1 รายงานผลการดําเนินงานขอคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน) 

ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยรายงานผล

การดําเนินงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 2 คร้ัง/ป ดังนั้นเพื่อเปนการปฏิบัติตามขอบังคับดังกลาว 

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยจึงมีแผนในการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2553 ใน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2553(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยและคณะตางๆ ทําระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเฉพาะรายรับ-รายจาย ควรจะแลวเสร็จภายในระยะเวลา 4 เดอืน 

              

5.2 รายงานสถานะทางการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ณ วันที่  31  มีนาคม  2553  
(สิ้นไตรมาส  2) 

นายสุภชัย   หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมรับทราบการรายงานสถานะทางการ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 (ส้ินไตรมาส 2) สืบเนื่องจากการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ใน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบงช้ีที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย

การตรวจสอบการเงิน และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
/เกณฑมาตรฐาน ขอ 4. ... 
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เกณฑมาตรฐาน  ขอ4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
ขอ 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะหสถานะ 
        ทางการเงินและความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
ขอ 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
ดังนั้น เพ่ือใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอีก

ทั้งเพ่ือใหผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไดรับทราบรายงานสถานะทางการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2553 (ส้ินไตรมาส 2) และใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร และให

ขอเสนอแนะ อันจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงแกไขการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยอยาง

ตอเนื่อง   (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบและเสนอแนะควรจะรวมการรายงานสถานะการเงินของแตละคณะ/

หนวยงาน รวมทั้งหน้ีสงสัยจะสูญไวในรายงานเพื่อนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

 

5.3     ขอกําหนดกรอบอัตรากําลังตําแหนงบรรณารักษเช่ียวชาญ 
  ถอนเรื่อง 
 

5.4     ขอคัดคานการชะลอการรับนักศึกษาสาขาเศรษฐกิจพอเพียงในปการศึกษา 2554 
  ถอนเรื่อง 

 

5.5 บันทึกขอตกลงความรวมมือเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียน           

เบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางกรมศิลปากรกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 นายนิกร วีสเพ็ญ ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมรับทราบบันทึกขอตกลงความ

รวมมือเกี่ยวกับการดูแลรักษาโบราณสถานอาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางกรม

ศิลปากรกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)    
   

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5.6 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียม... 
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5.6 การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาและคาบํารุงมหาวิทยาลัยเรียกเก็บในอัตราเหมา

จายรายภาค/รายป 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน   รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ดวยคณะพยาบาลศาสตรไดผานการรับรองจากสภาการพยบาล เมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2553 โดยจะเปดรับนักศึกษาพยาบาลบัณฑิต ในปการศึกษา 2553 ทั้งนี้ คณะไดรับการสนับสนุน

เงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 2/2553 วัน

เสารที่ 27 มีนาคม 2553 ในการนี้ จึงใครขอสรุปประมาณการรายรับ-รายจาย ตามมติสภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบใหนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 นั้น โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร จึง

ใครขอรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา และขอใหโครงการจัดตั้งคณะ

พยาบาลศาสตร  ประกาศใชการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะปการศึกษา 

2553  
 

5.7  วิธีการรับบุคคลเขาศกึษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554  
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ไดนําเสนอที่ประชุมพิจารณา 

เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2554 เปนไป

ดวยความเรียบรอย และตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม คร้ังท่ี 

4/2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ไดเห็นชอบวิธีการรับบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน

ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 ใหดําเนินการรับนักศึกษาเขาศึกษามี 2 วิธี คือ วิธีรับผานสวนกลาง 

(Admissions) วิธีรับตรง  ดังนี้ 
 1. วิธีการรับผานสวนกลาง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกจากองคประกอบที่ 

ทปอ. กําหนด โดยกําหนดสัดสวนประมาณรอยละ 40 
 2. วิธีรับตรง การคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาจะดําเนินการการคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัยกําหนด แบงเปน 

2 วิธี ไดแก วิธีรับตรงตามพื้นที่ และวิธีรับตรงตามโควตา ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และอัตลักษณของคณะ 

มหาวิทยาลัย และประเทศจึงไดกําหนดกลุมประเภทโควตาออกเปน 3 กลุม ไดแก กลุมผูมีความสามารถพิเศษ 

กลุมความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และกลุมสงเสริมอัตลักษณของคณะ ในสัดสวนประมาณรอยละ 10-

15 วิธี คัดเลือกจะเปนไปตามเกณฑการคัดเลือกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ทั้งนี้ จํานวนรับบุคคลเขาศึกษาในปการศึกษา 2554 โดยรวมจะเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนการผลติ

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามที่กองแผนงานนําเสนอพิจารณาอนุมัติ  (รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม) 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
/มติ... 
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มติ ที่ประชุมเห็นชอบวิธีการรับบุคคลเขาศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2554 
ขอใหจัดทํารายงานสัมฤทธิผลผลการเรียนของนักศึกษารับเขาโดยวิธีการตางๆ  รวมทั้ง

นําเกณฑการพิจารณารับนักศึกษาตามโครงการใหมๆ ในปการศึกษา 2553 เขาที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยทราบดวย  
 

5.8  ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ 
รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

นําเสนอท่ีประชุมพิจารณายืมเงินงบประมาณสนับสนุนเพื่อปรับปรุงอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ ซึ่งไดนําเสนอ

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2553 วันพฤหัสบดีที่  20 พฤษภาคม 2553  
เนื่องจากอาคารกิจกรรมดานสุขภาพโดนตัดลดเนื้องานการกอสราง ทําใหอาคารไมสามารถใชงานได เพราะขาด

งบประมาณที่จะตองมาทําเพ่ิมเติมในสวนทีตัดลดเนื้องานออกไป  เปนเงินจํานวน 23,429,851.17 บาท ทั้งนี้

เพ่ือใหอาคารกิจกรรมดานสุขภาพ สามารถเปดใหบริการไดตรงตามวัตถุประสงคภายในสิ้นปนี้  ในการนี ้จงึใคร

ขอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาหาแนวทางเพื่อจัดหางบประมาณมาเพื่อสนับสนุนในการปรับปรุงอาคาร

กิจกรรมดานสุขภาพ  (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบ  และขอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

จัดทําการขอยืมเงินโดยแบงเปนงวดๆ รวมทั้งแผนการจายเงินคืนเงินยืม พรอมกําหนด

คืนเงินเปนระยะๆ  ทั้งน้ี ขอใหปรึกษากับผูรับเหมาและนําขอมูลเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

5.9 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  4/2553  และ ครั้งที่ 5/2553 

ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2553 วัน

เสารที่ 19  มิถุนายน  2553  ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน 6  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 5/2553 วันเสารที่  31  

กรกฎาคม 2553  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

ปดประชุมเวลา 16.30  น. 

.....................................................      ………………………………………. 
     (นางอรอนงค  งามชัด)          (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                 กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                     

                              ผูตรวจทานรายงานการประชุม 


