
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่   8/2552 

วันศุกรที่ 13  พฤศจิกายน 2552   เวลา   13.30  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการ (หลังใหม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
ผูเขาประชุม 

1. ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน     จันทรสกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย   
  2. ศาสตราจารยพิเศษยุวฒัน     วุฒิเมธ ี      อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
  3. ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทยวราวุธ สุมาวงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  4. ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล   อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  5. รองศาสตราจารยปภัสวดี   วีรกิตต ิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  6. รองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  7. นายสุทธนิันท      ปรัชญพฤทธิ ์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
  8. นายโสภณ       สุภาพงษ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
  9. ศาสตราจารยอมร    จันทรสมบูรณ       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. คณบดคีณะศิลปศาสตร        กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร   ประเภทผูบริหาร 

16. รองศาสตราจารยเกรียงไกร   โชประการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                            ประเภทคณาจารยประจํา  
17. นางสิรินทรทิพย    บุญม ี   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจํา  
18. นางสุภาวิณี     จิตตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ประเภทคณาจารยประจํา 

 
 

/19. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ... 
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19. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ        กรรมการและเลขานุการ 
       ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน  สภามหาวิทยาลัย 

20. รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองแผนงาน 
 นายธีระศักดิ ์    เชียงแสน     ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูที่เขาประชมุไมได

1. ศาสตราจารยกนก    วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2. นางอรวรรณ     ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

ผูเขารวมประชุม 
1. รองศาสตราจารยนายแพทยปวน  สุทธิพินิจธรรม  คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข  
2. ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
3. นายสุภชัย     หาทองคํา  รองอธิการบดฝีายบริหาร 

4. นางจอมสุรางค    เชียงแสน  เจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป  6   ระดับ 6 

 

เปดประชุมเวลา   13.30  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 2 ราย  คือ 

 1. ศาสตราจารยกนก   วงษตระหงาน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  
2. นางอรวรรณ    ชยางกูร       กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 แนะนํากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา   
1. นางสุภาวิณี จิตตสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารยประจํา  สาขาวิชาสังคมศาสตร    

  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/1.1.3  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปริญญาบัตร... 
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1.1.3  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิรับพระราชทานปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เนื่องในโอกาสเขารับพระราชทานปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกติติมศักดิ์ 

(เทคโนโลยีชีวภาพ) ในพธิพีระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
ประจําปการศกึษา 2551 เมื่อวันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 ที่ผานมา 

 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.1.4 การประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบ การประชุมนายกสภา

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมสุโขทัย นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (166 สถาบันทั่ว

ประเทศ) จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เปนประธานที่ประชุม  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดฝาก

แนวคิดในการปฏิรูปอุดมศึกษา ซึ่งตองยึดทิศทางคุณภาพ โอกาสและการมีสวนรวม เนื่องจากการประเมินของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  รอบ 2 ไดประเมิน

สถาบันอุดมศึกษา  145 แหง พบวา มีจํานวน 15 แหง ไมผานเกณฑมาตรฐาน ซึ่งนับวาเปนปญหาสําคัญของ

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยจํานวนสาขาวิชาอยางนอย  50 สาขาวิชาที่สอน

ในมหาวิทยาลัยคุณภาพการศึกษายังต่ํากวามาตรฐาน จึงเปนที่มาในการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ Thailand Qaulifications Framework for Higher Education (TQF)  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ไดลงนามในประกาศไปแลว ซึ่งจะเปนแมบทสําคัญในการกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่
ทุกมหาวิทยาลัยตองรับไปทําใหได เพ่ือวาบัณฑิตที่จบออกไปตองมีคุณสมบัติ 5 ขอ คือ  

1. มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. มีความเปนเลิศทางวิชาการ 
3. มีทักษะทางวิชาการ 
4. มีทักษะทางสังคม และ 
5. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  
โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีภารกิจที่จะตองทํา TQF รายสาขาวิชาประมาณ 50 สาขาวิชา 

และในปนี้ไดตั้งเปาวา จะทําใหเสร็จ  10  สาขาวิชา   และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาวถึงขอปญหา

ตางๆ  ดังนี้ 
- มหาวิทยาลัยวิจัย  ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใหมหาวิทยาลัยของไทย 9 แหง เปนมหาวิทยาลัยวิจัย จึง 
   ขอใหทุกมหาวิทยาลัยทั้ง 9 แหง รักษามาตรฐานตอไป เพราะจะมีการประเมินทุกป สําหรับในป 2553 ยังมี 
   งบประมาณสวนนี้อีก 3,000 ลานบาท ที่จะใหกับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยที่นําไปปฏิบัติจริง ลงลึกในเรื่องของ 
   การพัฒนาทองถ่ินและเทคโนโลยี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดกลาว ถึงกรณีที่มีขาวการลด 
   งบประมาณในสวนของมหาวิทยาลัยวิจัยนั้น ไมเปนจริงแตประการใด ซึ่งไดรับการยืนยันงบประมาณสวนนี้จาก 
   นายกรัฐมนตรีแลว  

/พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย... 
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- พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในโครงการไทยเขมแข็ง มีงบประมาณจํานวน 10,000 ลานบาท เพ่ือดําเนินโครงการ 
   ในระยะเวลา 3 ป  
- เครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง หรือ Uninet ปรับปรุงตอยอดจากระบบอินเทอรเน็ตของสํานักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศกึษาโดยปรับเปนระบบใยแกวนําแสง เพ่ือทําใหอินเทอรเน็ตที่ใชในระบบการศึกษา 
   รวดเร็วและมีศักยภาพที่สุด ใชระยะเวลา 3  ป (2553-2555) ใหไปถึงในทุกมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน  
   ทุกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 แหง สถาบนัอาชีวศึกษากวา 400 แหงทั่วประเทศ และในโรงเรียนอยาง 
   นอย 3,000 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนดีระดับชาติ ระดับอาํเภอ และระดับตาํบล ที่เสนทางไปได ตองทําใหถึงมาก 
   ที่สุด 
- ศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ปจจุบันมีนักศึกษาตางชาติมาเรียนในประเทศไทย จํานวนกวา  
   30,000 คน ศธ.ไดตั้งเปาหมายวา ภายในป 2557 จะเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติมาเรียนในไทย จํานวน  
   100,000 คน โดยสิ่งที่เราตองทํา คือ ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา เราตองตั้งเปาหมายจํานวน 
   โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ที่ตองการพัฒนาเพื่อรองรับนักศึกษาตางชาติ ซึ่งมีกลุมเปาหมาย 
   อยูที่นักเรียน นักศึกษาจากประเทศจีน ประเทศในกลุมอาเซียน รวมทั้งจะตองมีการจัด Road Show และ 
   จัดนิทรรศการดวย  
- ระบบการจัดงบประมาณเดิมการจัดงบประมาณมหาวิทยาลัยจะประสานกับสํานักงบประมาณ สํานักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพียงทําหนาที่เสนอเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แลวสงตอไปยังรัฐสภา แตขณะนี้มี 
   ระบบการจัดงบประมาณแบบใหมซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว โดยระบบใหมสํานักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษาจะมีบทบาทมากขึ้น เพ่ือใหขอมูลและรวมพิจารณาวา มหาวิทยาลัย ทําตามนโยบายและทิศทางของ 
   กระทรวงศึกษาธิการหรือไม ท้ังนี้ ระบบใหมจะใชเฉพาะมหาวิทยาลัยในกํากับเทานั้น  
- การสรรหาอธิการบดี มีการรองเรียนมายัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักงานคณะกรรมการการ 
   อุดมศึกษาใน 3  เร่ือง คือ  

1. คุณสมบัติของผูไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเปนอธิการบดีไมเหมาะสม  
2. ความประพฤติของอธิการบดีและผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย และ  
3 .กระบวนการสรรหาและแตงตั้งอธิการบดี ไมเปนไปตามขอบังคับวาดวยการสรรหาอธิการบดี   
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการสามารถทําไดเพียงสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา แลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก็จะสงกลับไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหพิจารณาใหม 
เพราะในความเปนจริงอํานาจทั้งหมดอยูที่สภามหาวิทยาลัย แตอยางนอยงานมหาวิทยาลัยก็อยูภายใตการกํากับของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหนาที่บริหารงานราชการแผนดินดานการศึกษาภายใตความรับผิดชอบของ

รัฐบาล รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงขอฝากใหนายกสภามหาวิทยาลัยกลั่นกรอง ดูแลการสรรหาและ

แตงตั้งอธิการบดีใหเปนไปตามขอกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด เพราะในสวนนี้ถือวามี

ความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ในปจจุบันมีสถาบันจํานวน 5 แหง ที่ยังเดินหนาสรรหาและแตงตั้งอธิการบดีใหเปนไปตาม
ขอกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยไมได  

 
 
 
 

/- การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ... 
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- การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ ตองการใหมีผูรับผิดชอบดานมาตรฐานการกํากับการผลิตและการพัฒนาครู  
   เม่ือมีขอเสนอใหจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ จึงเกิดคําถามวาจะซ้ําซอนกับสถาบันที่ผลิตครูหรือไม ซึ่งก็ไดรับ 
   คําตอบวาไมซ้ําซอน อยางไรก็ตาม เราไมไดตั้งเง่ือนไขที่แข็งข้ึนมา ทุกอยางสามารถยืดหยุนได โดยจะเลือกส่ิงท่ีดี 
   ที่สุดสําหรับการพัฒนาการศึกษาของชาติและพรอมจะรับฟงความคิดเห็น ซึ่งขณะนี้ไดมอบให สกศ.จัดระดมความ 
   คิดเห็นเรื่องนี้แลว 
 ในการนี้ ศาสตราจารยพิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบเพิ่มเติมถึง

วัตถุประสงคของการประชุมดังกลาว ดังนี้  
1. เพ่ือเปนศูนยกลางของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
2. เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจระหวางสภาสถาบันอุดมศึกษา 
3. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ 
มติที่ประชุมนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา เห็นชอบใหเรียกวา ที่ประชุมนายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศ

ไทยและมีองคประกอบโครงสรางที่ประชุมฯ คือ ประธาน รองประธาน กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ   
อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดสงหนังสือ เร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไมรับรองมาตรฐาน กลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร โดยการพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสองอยูในขายที่มีมติเรงใหแกปญหา และใหรายงานผลการปรับปรุงคุณภาพตอคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ทุก 6 เดือน นับจากวันที่  3  กันยายน  2552 จนถึงกําหนดเวลาที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)ใหปรับปรุงคุณภาพ (กรณีรอพินิจ ใหเวลา  1  ป “กรณีไม

รับรองมาตรฐาน” ใหเวลา 2 ป) ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย ไดสงหนังสือแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เรียบรอยแลว  พรอมนี้ ขอใหอธิการบดีพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในสาขาศิลปกรรมศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

โดยศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ  อธิการบดี ไดช้ีแจงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ทราบเรื่อง ผลการประเมิน

คุณภาพดังกลาว เปนผลการประเมินของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  ซึ่งไดแจงคณบดีคณะศิลปประยุกต

และการออกแบบ เรงดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 

 

มติ  ที่ประชุมรับทราบมีมติมอบหมายใหอธิการบดีแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
การศึกษาของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ โดยขอใหคณะทํางานชุดดังกลาวดําเนินการ 
จัดทําแผนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  6 เดอืน และขอใหการรายงาน 
ผลการดําเนินการดังกลาวตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและรายงานตอ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

2.1.1 รายงานผลการดําเนินงานคณะทํางานจดัทํารายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 
ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ อธิการบดี ประธานคณะทาํงานจดัทํารายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะ

พยาบาลศาสตร เสนอทีป่ระชุมเพื่อพิจารณา ผลการดําเนินงานคณะทาํงานจัดทํารายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะ

พยาบาลศาสตร ตามที่คณะทํางานฯ ไดประชุมเพื่อจัดทํารายละเอยีดโครงการจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตร โดยมีการ

พิจารณาในประเด็นตางๆ ดังนี ้
1. การดําเนินโครงการจัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร 
2. แหลงงบประมาณในการดําเนนิโครงการ 
3. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
4. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิโครงการ  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มติเห็นชอบในประเด็น ตอไปนี้ 
 1. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหดําเนินโครงการจัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

    1.1 ขอใหคณะทํางานจดัทํารายละเอียดโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ศึกษาการคิด 
ตนทุนตอหนวยการผลิตจริง เพื่อใหสามารถดําเนินการตามแผนของสภาพยาบาล 
กําหนด  

     1.2 กรณีที่จัดทําหลักสตูรฯ ไมแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ใหเสนอที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติใหเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา  2554 

      1.3 การใชอาคารสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการของคณะพยาบาลศาสตร ในเบื้องตน ใหใช 
พื้นที่อาคารรวมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

    1.4 ขอใหโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรดําเนินการตามมาตรฐานของสภาการ 
พยาบาลกําหนด รวมถึงการเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร งบประมาณ  
อาคารสถานที่   

 2. สภามหาวิทยาลัยขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ 
    จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  

 3. ปญหาและอุปสรรคตางๆ น้ัน ขอใหอธิการบดีแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือพิจารณาแกปญหา 
    และอุปสรรคในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
    3.1 การพิจารณาเกลี่ยอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย เพื่อลดคาใชจายและกอใหเกิดการใช 

ทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
 
 
 

/4.2 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ... 
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    3.2 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตําราใหกับคณะที่ 
หนังสือประกอบการเรียนการสอนยังไมไดมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอน 

ทั้งน้ี ขอใหสํานักวิทยบริการ วิเคราะหการจัดซื้อหนังสือประกอบการเรียนการสอนตาม

มาตรฐานดังกลาว เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหกับคณะเพื่อจัดซื้อ ทัง้น้ี ขอใหดําเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  เปนตนไป  โดยขอใหรายงานผลการดําเนินการตอที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กอนนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
    3.3 การจัดสรรอาคาร สถานที่ เพื่อใหเอ้ือกับการเรียนการสอนสําหรับคณะที่ยังไมมีอาคาร 

ทําการ หรือมีแตไมเพียงพอตอการบริหารจัดการภายในคณะ 
      3.4 คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งตองเปนคณะทํางานที่มีความเปนกลางไมมีสวนไดสวน 

เสีย ตอการดาํเนินการทั้งในการเกลี่ยอัตรากําลังใหกับคณะ/หนวยงานตางๆ ที่ 
ตองการอัตรากําลังเพิ่มเตมิ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดหุนังสือวารสารและ 
ตําราใหกับคณะที่หนังสือไมเปนไปตามมาตรฐานหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และการ 
จัดสรรอาคารพื้นที่ใชสอยสาํหรับคณะทีม่ีปญหา   

 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
 2.2 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาแตงตั้งบุคคล/คณะบุคคล 

2.2.1 การพิจารณาผูสมควรไดรบัปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ. 2552  
ศาสตราจารยประกอบ  วิโรจนกูฏ อธิการบดี ประธานคณะกรรมการพิจารณาผูสมควรไดรับปริญญา

กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ. 2552 เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อผูสมควรไดรับ

ปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ. 2552 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2533 หมวด  ขอ  ข. กําหนดคุณสมบัติตาม วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 เปนผูมีผลงานทาง

วิชาการดีเดนในสาขาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัยหรือเปนผูทําคุณประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย ประเทศชาติ

หรือนานาชาติ สมควรไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางใหผูอ่ืนเจริญรอยตามสืบไป 
ขั้นตอนการพิจารณามอบปริญญากิตติมศักดิ์ ในแตละปการศึกษาใหปฏิบัติดังน้ี (ตามระเบียบฯ 2539) 

1. คณะเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตอคณะกรรมการเลือกสรร 
2. คณะกรรมการเลือกสรรทําหนาที่พิจารณาและรวบรวมขอมูลเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ 
   บริหารและสภามหาวิทยาลัย 
3. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง  
4. ฝายเลขานุการจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัยและใบปริญญาบัตร 
ทั้งนี้  หลักเกณฑขอ 1 ไมบังคับใชในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรมอบใหบุคคลใดเปนกรณีพิเศษ 

การดําเนินงานที่ผานมา  
 มหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ ถวายปริญญาแดพระบรมวงศานุวงศ จํานวน 5 สาขาวิชา และมอบปริญญา

กิตติมศักดิ์แดผูนําประเทศและบุคคลทั่วไปจํานวน 11 ราย  
 

/คณะกรรมการเลือกสรร ป 2547… 
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คณะกรรมการเลือกสรร ป 2547  ไดกําหนดแนวทางและเกณฑการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. สําหรับผูสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญาตรี ควรเสนอขออนุมัติปริญญาในระดับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

หรือมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามผลงานที่สมควรจะไดรับ 
2. สําหรับผูมีคุณวุฒิหรือสําเร็จการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีขึ้นไป หรือไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสถาบัน

ที่ผานการรับรอง ใหเสนอขออนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ตามผลงานที่สมควรจะไดรับ 
3.  คณะและมหาวิทยาลัยควรพิจารณาผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเดนในสาขาวิชา หรือที่ใหการอุดหนุน

ชวยเหลือสนับสนุนทางวิชาการแกมหาวิทยาลัยดวย 
4. มหาวิทยาลัยควรกําหนดจํานวนการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ โดยไมควรอนุมัติใหเกินจํานวนคณะที่มีอยู 

และในแตละคณะไมควรเกิน 2 คน ที่จะเขารับในแตละป หากในปใดผูไดรับการอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์เล่ือนการ

เขารับใหเล่ือนผูไดรับอนุมัติไปรับในปถัดไป   
 คณะกรรมการเลือกสรร ป 2552 เสนอขอใหปรับปรุงขอความเพื่อสรางความเขาใจใหตรงกันและใชเปน

แนวทางในการพิจารณา ดังนี้ “......หรือเปนผูที่ใชวิชาการทําคุณประโยชนอยางยิ่งแกมหาวิทยาลัย ประเทศชาติหรือ

นานาชาติ สมควรไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางใหผูอ่ืนเจริญรอยตามสืบไป”  
 ในปการศึกษา 2552 นี้ ฝายเลขานุการไดดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนด และมีคณะเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือรับปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
1. ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 คณะศิลปศาสตร เสนอช่ือ คุณสุธาสินี  นอย

อินทร  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูที่ใชวิชาการในการทําคุณประโยชนดานการพัฒนาสังคมจึงมีมติให

เสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
 2. ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2552 อธิการบดีเสนอชื่อพลเอกเปรม ติณสูลานนท  

เพ่ือขอรับปริญญาคณะบริหารศาสตร คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาเปนผูที่ใชวิชาการในการทําคุณประโยชน จึง

มีมติใหเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2552 ได

พิจารณาแลว เห็นชอบใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

 2.3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอนุมัติหลักสูตร/รายวิชา 
 ไมม ี

 

 2.4 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณาอื่น 
2.4.1 พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2551 (ครั้งที่ 4) 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ   อินทรประสิทธิ ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา    
พิจารณารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา  2551(คร้ังที่  4) ดวยงานทะเบียน ฯ  กอง

บริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2551  มีผูที่ผานเงือ่นไข

สําเร็จการศึกษา  จํานวน  394  คน   โดยขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
/ประเด็นที่  1... 
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ประเด็นที่  1 การพิจารณาผูสําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี  จํานวน  394  คน ดังน้ี 
 

 คณะรัฐศาสตร  จํานวน  394 คน  จาํแนกตามสาขาวชิาไดดังนี ้
- สาขาวิชา การปกครองทองถ่ิน                 จํานวน  394 คน 

 

ประเด็นที่ 2  การพิจารณาปริญญาเกียรตินิยม สําหรับสาขาวิชา การปกครองทองถิ่น  
 ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การปกครองทองถ่ิน ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได

รวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย ตามขอตกลงวาดวย ความรวมมือทางวิชาการและการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาบุคคลขององคกรปกครองทองถ่ินและบุคลากรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยมี

รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 (1)  การลงทะเบียนเรียนจาํนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  123  หนวยกิต 
 (2)  ระยะเวลาการศึกษา 3 ปการศึกษา   

 (3)  ระบบการศึกษาจดัการเรียนการสอนแบบ  Block  Course  เม่ือเรียนจบแตละ  Block  (7สัปดาห) 
       จะสอบวดัผลในสัปดาหที่  7 และจัดใหมีการเรียนการสอนวันเสาร-อาทิตย ทุกสัปดาหตดิตอกัน 
(4)  เกณฑการสําเร็จการศึกษา เปนไปตามตามขอบังคบัวาดวยการศกึษาข้ันปริญญาตรี  
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี พ.ศ. 2547 
อนึ่ง เบื้องตน ไดตรวจสอบการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยม  สําหรับหลักสูตรดังกลาวขางตนของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ ที่รวมโครงการฯ  มีการอนุมัติปริญญา

เกียรตินิยมตามขอบังคับ ฯ มหาวิทยาลัย   โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Block  Course   และระยะเวลาศึกษา 3 ป

การศึกษา 
โดยคณะตนสังกัดไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา     และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได

พิจารณาเห็นชอบแลว โดยคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 วันที่ 6 ตุลาคม 2552 ตามรายชื่อที่แนบมาพรอมนี้ 
 

จึงนําเรียนเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา ในประเดน็ตอไปนี ้
1.  การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาํนวน  394  คน 
2.  การพิจารณาปริญญาเกยีรตินิยม สําหรับสาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ 
การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาคณะดังกลาวใหเปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
เพื่อจักไดนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2552 ในวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน   
2552 โดยขอใหคณะรัฐศาสตร พิจารณาทบทวน ตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของผูสําเร็จ 
การศึกษาคณะรัฐศาสตรและเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอนนําเสนอตอที่ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
 

/2.4.2 การกําหนดกรอบอัตรากําลัง... 
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2.4.2 การกําหนดกรอบอัตรากําลัง (แผน 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556) 
นายสุภชัย หาทองคํา  รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การกําหนดกรอบ

อัตรากําลัง (แผน 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 20 ไดบัญญัติใหสภาสถาบันอุดมศึกษา กําหนดกรอบอัตรากําลังใน

สถาบันอุดมศึกษา โดยใหกําหนดกรอบตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนง ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ

ตําแหนง คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงและจํานวนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ พึงมีใน

สถาบันอุดมศึกษา การกําหนดกรอบอัตราดังกลาวใหกําหนดคราวละสี่ป โดยตองคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความ

ไมซ้ําซอน ความประหยัดและตองสอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด  โดยคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ไดกําหนดโครงสรางตําแหนงขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีการกําหนดชื่อสายงานและชื่อตําแหนงในแตละประเภทตําแหนง กําหนดโครงสรางระดับ

ตําแหนงและมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพ่ือใหสภาสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบตําแหนง 

อันดับเงินเดือนของตําแหนง รวมทั้งภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

(หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.4/ว 1 ลงวันที่ 29 มกราคม 2550)  
เพ่ือใหการจัดทํากรอบอัตรากําลังเปนไปตามพระราชบัญญัติดังกลาว  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะทํางาน

สํารวจและรวบรวมภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 845/2550 ลง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2550 และคําส่ังที่ 878/2550  ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2550) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทํา
กรอบของตําแหนงและแผนกําลังคนในระยะ 4 ป (2551-2554)  โดยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ วันที่ 3  

มกราคม 2551   
คณะทํางานฯ ไดดําเนินการวิเคราะหอัตรากําลังโดยการศึกษาข้ันตอนการไหลของงาน (WORK FLOW)  

กําหนดเวลามาตรฐานในการทํางาน เพื่อนําไปคํานวณอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานของหนวยงาน และ

คณะทํางานฯไดรายงานผลการดําเนินการวิเคราะหและวางแผนอัตรากําลังในระยะ 4 ป ตอคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล (ในการประชุม ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550)  เนื่องจากขอมูลที่ไดรับในเบื้องตนยังขาด
ความสมบูรณ การดําเนินการไมสามารถแลวเสร็จไดตามระยะเวลา จึงไดเสนอแนวทางวิเคราะหและจัดทําแผน

อัตรากําลัง จัดสรรกรอบอัตรา ดวยการวิเคราะหงานจากขั้นตอนการทํางานโดยละเอียดในทุกกระบวนงานของแตละ

ตําแหนง แลวจึงปรับข้ันตอนงานใหมีความเหมาะสม ลดข้ันตอนงานที่สงผลใหมีระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนที่ไม

จําเปน แลวจึงนําระยะเวลาและขั้นตอนใหมที่ปรับปรุงแลวพิจารณารวมกันกับภาระงานที่รวบรวมในชั้นตน กําหนด

เปนจํานวนอัตรากําลังที่ตองการ  และจากนั้น มหาวิทยาลัยได แตงตั้งคณะทํางานสรุปภาระงานและปริมาณงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (คําส่ังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 89(2)/2550 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2550 เพ่ือ

สํารวจและรวบรวมภาระงาน ปริมาณของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ระยะเวลา

ดําเนินการตั้งแต 3 สิงหาคม 2550 – 31 มกราคม 2551 
 
 
 
 
 

/เนื่องจากการดําเนนิการวิเคราะห... 
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เนื่องจากการดําเนินการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ยังไมสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนดคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552) 

จึงมีมติใหคณะ/สํานัก/วิทยาลัย วิเคราะหความตองการกรอบอัตรากําลังของหนวยงาน เพ่ือกําหนดกรอบตําแหนง 

และจํานวนอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบและปริมาณงาน โดยนําเกณฑการกําหนด

อัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนแนวทางในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง  เพ่ือนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลัง 

เพ่ือจัดทําเปนกรอบ  4  ป (พ.ศ. 2553 – 2556)  โดยแสดงขอมูลกรอบอัตรากําลังในปจจุบัน และการขอกําหนด

กรอบอัตรากําลังเพ่ิมใหม  พรอมขอมูลประกอบการพิจารณา ประกอบดวย  
1. อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา  (FTES : Full Time Equivalent Student) 
2. อัตราสวนของสายวิชาการ ตอ สายสนับสนุนวิชาการ 
3. งบประมาณรายจายสําหรับอัตรากําลังเพ่ิมใหมประจําปงบประมาณ 

 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม ครั้งที่ 7/2552 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2552ไดพิจารณา

เห็นชอบในหลักการขอกําหนดกรอบอัตรากําลังตามที่หนวยงานเสนอ และเพ่ือใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังเปนไป

ดวยความเหมาะสม  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลไดขอใหหนวยงานทบทวนการกําหนดกรอบอัตรากําลังเพ่ิม

ใหม   ดังนี้ 
1. ขอใหปรับลดการขอกําหนดตําแหนงอัตรากําลังลูกจาง หมวดแรงงาน โดยใชการจางเหมาแทน 
2. ทบทวนรายชื่อตําแหนงที่ขอกําหนดอัตราเพิ่มใหม โดยขอใหเปนตําแหนงที่มีช่ือในบัญชีโครงสราง

ตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ตอมา  ก.พ.อ. ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการแตงตั้งขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใน

ระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม (หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 

1218 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552  ดังนี้  
1) การกําหนดตําแหนง 
หลักการ  

- ใหคงกรอบระดับตําแหนงเทาที่มีอยูตามกรอบของตําแหนงที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด   ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2552 โดยไมใหมีการกําหนดระดับตําแหนงเพ่ิมขึ้น 
2)  การแตงตั้งขาราชการ 
หลักการ

- ใหดําเนินการแตงตั้งขาราชการในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม ในกรณีขาราชการที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมสําหรับตําแหนงและเอกสารหลักฐานประกอบการขอประเมินครบถวนสมบูรณไดเทาที่จําเปน 

เพ่ือมิใหเสียหายแกราชการ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 
 
 
 
 
 

/หลักการ/หลักแนวคิด... 
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หลักการ/หลักแนวคิด 

 เพ่ือใหการกําหนดกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สอดคลองกับ

หลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด  และเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการแตงตั้ง

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในระหวางการปรับใชระบบบริหารงานบุคคลใหม  เพ่ือดําเนินการกําหนด
ระดับตําแหนงหรือเปล่ียนตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการ โอน ยาย  เล่ือน และบรรจุกลับใหแลวเสร็จภายในวันที่ 

31 ตุลาคม 2552  โดยใหคงกรอบระดับตําแหนงเทาที่มีอยูตามกรอบของตําแหนงที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552   
 

ประเด็นที่เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังของ คณะ/สํานัก/

วิทยาลัย (แผน 4 ป)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  ตามขอมูลที่หนวยงานเสนอ เพ่ือเปนกรอบ

อัตรากําลังของมหาวิทยาลัย ตามขอบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2547 (มาตรา 20)  ดังนี้   
1. ขอคงกรอบอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน และขอกําหนดกรอบตําแหนงวาง(ไมมีเงิน) เพ่ือเปนกรอบอัตรา 
    ในการดําเนินการเปลี่ยนตําแหนง เนื่องจากมี คณะ/สํานัก/วิทยาลัย ไดเสนอขอเปลี่ยนตําแหนง 
    ขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูระหวางรอกรอบตําแหนง จึงจะสามารถดําเนินการเปลี่ยน 
    ตําแหนงไดจํานวน 18 ราย (ตามขอมูลการเปลี่ยนตําแหนงอยูระหวางดําเนินการที่เสนอตอ 
    คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 8/2552 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2552)   
2. ขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556) โดยเปนกรอบอัตราวาง (ไมมี 
    เงิน) เพ่ือใหหนวยงานใชเปนกรอบในการบริหารงานบุคคล และการวางแผนอัตรากําลัง  จํานวน 32  
    กรอบ  
3. เพ่ือใชเปนกรอบอัตรากําลังในการจัดทําคําขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําป สําหรับการจางพนักงาน 
    มหาวิทยาลัย และลูกจางช่ัวคราว โดย คณะ/สํานัก/วิทยาลัย จะตองจัดทําคํางบประมาณเพื่อเสนอ 
    พิจารณาจัดสรรงบประมาณ   
4. การกําหนดอันดับเงินเดือนของตําแหนง ใหเปนตามกฎหมายที่เก่ียวของในการกําหนดอัตราเงินเดือน 
    และเงินประจําตําแหนง 
5. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง ระดับของตําแหนง  ให 
    เปนไปตามมาตรฐานการกําหนดตาํแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตามหลักเกณฑ 
    และวิธีการที่ ก.พ.อ. กําหนด  และโครงสรางตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 
 
 
 
 
 

/ขอมูลประกอบการพิจารณา... 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. จํานวนอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบันและจํานวนขออัตรากําลังเพิ่มใหม  (ปงบประมาณ 2553 – 2556) 

2. ขอมูลรายละเอียดการขอกําหนดกรอบอัตรากําลัง  (แผน 4 ป) จําแนกตามหนวยงาน 
(1)  การขอกําหนดกรอบอตัรากําลังสายวิชาการ   

     (2)  การขอกําหนดกรอบอัตรากาํลังสายสนับสนุนวิชาการ 
 

   จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติตามประเด็นตอไปนี้ 
 1. อนุมัติกรอบอัตรากําลังที่มีอยูในปจจุบัน และขอกําหนดกรอบตําแหนงวาง (ไมมีเงิน)  

    จํานวน  50  กรอบ ตามเสนอ 

2. สภามหาวิทยาลัยขอใหการพิจารณากรอบอัตรากําลัง 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 –  
    2556)  ดังกลาว ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการ 
    องคกรและงานบุคคล จากนั้นใหเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
3. ขอใหมหาวิทยาลัยบรรจุกรอบอัตรากําลังของโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเพิ่มเติม  
    กอนเสนอคณะกรรมการดานการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรและงานบุคคลเพื่อ 
    พิจารณา 

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
 3.1 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 7/2552  

วันเสารที่  26  กันยายน  2552  ณ  หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ช้ัน 6  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรุงเทพมหานคร 

 

  มติ   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2552   
วันเสารที่  26  กันยายน  2552 โดยมีขอแกไข ดังน้ี   
  

 ขอความเดิม       แกไขเปน 
 หนาที่  5  บรรทัดที่  1       

2. ขอใหมหาวิทยาลัยชะลอแผนการปฏิบัติการ 2. เน่ืองจากพระราชบัญญัติงบประมาณ 
และแผนการใชจายงบประมาณในหมวดเงิน     รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
อุดหนุน แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ     ยังไมสามารถประกาศใชไดจึงขอให 
และแผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม       มหาวิทยาลัยนําแนวทางการวิเคราะห 
ทั้งน้ี มอบหมายผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล       แผนงานแผนงานวิจัยแผนงานบริการ 
อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัย     วิชาการและแผนงานทํานุบํารุง 
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาแผนงานดังกลาวใหมี          ศิลปวัฒนธรรมที่ผูชวยศาสตราจารย 

          ความสอดคลองและเหมาะสม โดยใหเสนอ     วรรณวไล  อธิวาสนพงศ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยคราวตอไป      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

/ไดรวมวิเคราะห... 
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               ไดรวมวิเคราะหกับโครงการจัดตั้งกองการ 
    วิจัยที่จะใชเกณฑในปงบประมาณ พ.ศ.  
    2554 ใหนํามาใชในปงบประมาณรายจาย  
    พ.ศ. 2553 
 

หนาที่  7  บรรทัดที่  8       

3. ... ความตามขอ 5 “เพ่ือใหเกิดความหลาก 3. ... ความตามขอ 5 “....”  ใหตัดออก  น้ัน   

หลายทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรูและ     ขอใหอธิการบดี.... 

ความรวมมือทางวิชาการจากสถาบันตางๆ  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะเปน 
ประโยชนตอคุณภาพการศึกษาทั้งดานการ 
เรียนการสอนและการวิจัย.....”  น้ัน  ขอให 
อธิการบดี.... 

 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองสืบเน่ือง 
 4.1  เร่ืองสืบเน่ืองแจงเพื่อทราบ 
 4.1.1 รายงานความกาวหนาโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ถอนเรื่อง  

 

 4.1.2 รายงานผลการวิเคราะหและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงงานบริการวิชาการแกสังคม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30  กันยายน  2553)  

    ถอนเรื่อง 
 

4.2  เร่ืองสืบเน่ืองเพื่อพิจารณา  
ไมมี 

   

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเลขานุการแจงเพื่อทราบ 

5.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย 
ฐานและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง พระ

ราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานและครุยประจํา

ตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเปดสอนสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชา

นิเทศศาสตร สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาศิลปประยุกต และ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรเพ่ิมขึ้น และไดแกไขครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนง 
 
 

/ของนายกสภามหาวิทยาลัย... 
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ของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีใหเหมาะสมยิ่งข้ึนสมควรแกไขเพ่ิมเติมปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอ

สําหรับสาขาวิชา เพ่ือกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาดังกลาว และแกไขครุยประจํา

ตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี จึงจําเปนตองตรา

พระราชกฤษฎีกานี้ โดยแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุย

วิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2539 ดังตอไปนี้ 
 1. แกไขเพิ่มเติมปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา เพ่ือกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและ 

    อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของ สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร  
    สาขาวิชาศิลปประยุกต และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  

 2. แกไขครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและ 
         อธิการบด ี

พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และ 
ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) ฉบับดังกลาวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงลง
ประปรมาภิไธยในรางพระราชกฤษฎีกาแลว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ

กฤษฎีกา เลม 126 ตอนที่ 64 ก วันที่ 4 กันยายน 2552 แลว 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  

5.2 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร   
  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการสภา

มหาวิทยาลัย  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เร่ือง รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ไดประกาศผลการเลือกกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร โดยมีผูไดรับเลือกเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร (วาระ 2 ป ) คือ 
 1.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร   รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกลู   

     (วาระตั้งแต 13 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552)  
     เนื่องจากครบวาระการดํารงตาํแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร ) 

 2.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร     รองศาสตราจารยนงนิตย  ธีระวัฒนสุข  
     (วาระตั้งแต 13 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553) 

 3.  คณบดีคณะศิลปศาสตร    ผูชวยศาสตราจารยอินทิรา  ซาฮีร 
     (วาระตั้งแต 13 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553) 

   

เนื่องจาก  รองศาสตราจารยวัชรพงษ  วัฒนกูล   ไดครบวาระการดาํรงตําแหนงคณบดคีณะเกษตรศาสตร   
เม่ือวันที่ 30  กันยายน 2552 (วาระที่ 1) 
 
 
 

/มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี... 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    จึงไดดําเนินการเลือกซอมกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหารแทน

ตําแหนงดังกลาว  โดยมีวาระเหลือถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย

คุณสมบัติ  หลักเกณฑและการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูบริหาร พ.ศ. 2533 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  
5.3 การขออนุมัติเปดรายวิชาใหม  รายวิชา 1449 403 การทองเที่ยวโดยชุมชน  3(2-2-5) 

 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การ
ขออนุมัติเปดรายวิชาใหม  รายวิชา 1449 403 การทองเท่ียวโดยชุมชน  3(2-2-5) คณะศิลปศาสตร ขออนุมัติ

เปดรายวิชาใหม ในหมวดวิชาเอกเลือก สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยว (หลักสูตรตอเนื่อง) 

และวิชาเลือกเสรีสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ  เนื่องจากเปนรายวิชามีความสําคัญตอการสงเสริมให

ผูเรียนสามารถจัดการทองเท่ียวโดยองคกรชุมชน           ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยัง

เสริมทักษะดานการทองเที่ยว เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจบทบาทของการทองเที่ยวในฐานะเครื่องมือการพัฒนาชุมชน

อยางยั่งยืน   เรียนรูบทเรียนขององคกรชุมชนที่ประสบความสําเร็จจากการจัดการทองเที่ยว  เนื้อหาสาระของรายวิชา

เก่ียวกับความเปนมา ทฤษฎี  หลักการ กระบวนการ เครื่องมือ และรูปแบบในการจัดการทองเท่ียว การจัดการ

วิสาหกิจชุมชนดานการทองเที่ยว ความสัมพันธของหนวยงานและกลุมบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการ

ทองเที่ยวภาครัฐ เอกชน องคกรพัฒนาเอกชนและนักทองเที่ยว   วิธีการจัดการเรียนการสอนใชการบรรยายและการ

ฝกจัดการทองเที่ยวรวมกับองคกรชุมชน การชมวีดีทัศนและการนําเสนอแบบ Power Point Presentation  การอาน

บทความ งานวิจัยและวิเคราะหรวมกันในชั้นเรียน  การทัศนศึกษาแหลงทองเท่ียวที่จัดการโดยชุมชนที่ประสบ

ความสําเร็จ  โดยเริ่มใชรายวิชานี้ตั้งแตภาคการศึกษาปลาย   ปการศึกษา 2553    
ทั้งนี้ งานพัฒนาหลักสูตรฯ ไดตรวจสอบเนื้อหารายวิชาดังกลาวแลว ไมมีความซ้ําซอนกับรายวิชาอื่นที่เปด

อยู  และรายวิชาดังกลาว ไดผานการพิจารณาอนุมัติในหลักการจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่  ครั้งที่  4/2552   วันเสารที่  12  กันยายน  2552  
 

 จึงนําเรียนทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติแตใหแกไขชื่อวิชาเปน “การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน” 
 

5.4  ขออนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจําปการศึกษา 2552 
 ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ  อินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา เร่ือง การ
ขออนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจําปการศึกษา 2552รางวัลรัตโนบล หมายถึงรางวัลเกียรติยศที่มหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน

เพ่ือเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผูทําคุณประโยชนดีเดนตอมหาวิทยาลัยทั้งดานวิชาการ การสนับสนุนสงเสริม

กิจการของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชิงกายภาพและการพัฒนาบุคลากร   หรือการสนับสนุนดาน

การเงินแกมหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยไดจัดทํารางวัลรัตโนบลในลักษณะ “โลรัตโนบล” เพ่ือประกาศเกียรติคุณ
และทําพิธีมอบโดยนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

/คุณสมบตัิตามระเบียบ... 
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คุณสมบตัิตามระเบียบวาดวยการใหรางวัล“รัตโนบล” พ.ศ. 2539   
1. เปนผูทําคุณประโยชนดีเดนทางวิชาการตอมหาวิทยาลัย หรือ 
2. เปนผูสนับสนุนและสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการพัฒนามหาวิทยาลัย เชิงกายภาพและการ 
   พัฒนาบุคลากร หรือ 
3. เปนผูที่ใหการสนับสนุนทางดานการเงินแกมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนการพิจารณาใหโล ในแตละปการศึกษาใหปฏิบัติดังน้ี (ตามระเบียบฯ 2539) 

1.หนวยงานระดับคณะพิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัล “รัตโนบล ” พรอมแนบรายละเอียดของคุณสมบัตินั้นๆ  
   ตอท่ีประชุมผูบริหารเพื่อพิจารณาเลือกสรร 
2.อธิการบดีนํารายชื่อผูสมควรไดรับรางวัล  “รัตโนบล ”  เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
3.หลักเกณฑขอ 1 และ ขอ 2 ไมบังคับใชในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควรมอบใหบุคคลใด 
   เปนกรณีพิเศษ 

การดําเนินงานที่ผานมา  
สภามหาวิทยาลัยเห็นวา มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539  จึงใหคณะกรรมการชุดดังกลาว

ชวยพิจารณาคุณสมบัติผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบลเสนอตอที่ประชุมผูบริหารกลั่นกรองเพื่อนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัย ตั้งแตป พ.ศ.2539 -2550 มหาวิทยาลัยไดมอบรางวัลรัตโนบลไปแลวจํานวน 18 ราย  
ในป 2552 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนคณะกรรมการพิจารณาตาม

ระเบียบ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
ขอเสนอแนะแนวทางการพิจารณาใหรางวัลโลรัตโนบล 

เพ่ือใหรางวัล “รัตโนบล” มีคุณคา และไดรับการยอมรับกวางขวางขึ้น ทั้งในประชาคมของมหาวิทยาลัย และ

ชุมชน  สังคมภายนอกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการฯ ป 2550 จึงเสนอใหเพ่ิมเติมแนวทางในการพิจารณาการให
รางวัลโลรัตโนบล ตามระเบยีบวาดวยการใหโลรัตโนบล พ.ศ. 2539 ในประเด็นดังตอไปนี ้

1. คุณสมบตัขิองผูสมควรไดรับโลรัตโนบล  ควรเปดกวางใหกับผูทําคณุประโยชนตอสาธารณะ  ชุมชน และ 
    สังคมที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 
2. สิทธิ์เสนอชื่อ     ควรใหคณะกรรมการบริหาร และประธานสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์เสนอ 
    ช่ือได  
3. กําหนดหนวยงานที่รับผดิชอบ รวมทั้งข้ันตอนวิธีการ ระยะเวลาดาํเนินการเลือกสรร ฯ ใหชัดเจน  ทั้งนี ้ 
   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมายใหงานพัฒนาหลักสูตรเปนหนวยงานรับผดิชอบในการ 
   ดําเนนิงาน 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ โดยในป 2552 ผูที่ไดรับรางวัลคือ  
รองศาสตราจารยอรุณี วิริยะจิตรา   
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5.5 การขออนุมัติยกเลิกการชะลอแผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา เร่ือง การขออนุมัติยกเลิกการชะลอแผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการและแผนงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ผานการพิจารณาจากศาลรัฐธรรมนูญเรียบรอยแลว โดยเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวไมขัดหรือแยงตอ

รัฐธรรมนูญ ตามความในมาตรา  6   ซึ่งกําหนดวา  “รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของ

กฎหมาย  กฎหรือขอบังคับใด ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้นเปนอันบังคับใชไมได”   
 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแลวอนุมัติ 
 

5.6 การประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่  9/2552 
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ   ศรีวิรัตน รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  กรรมการและเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย แจงที่ประชุมเพื่อทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  9/2552  ในวันเสารที่  28   

พฤศจิกายน  2552  ณ   หองประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ  ช้ัน  6  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 

 

จึงนําเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 

 
 

ปดประชุมเวลา  17.00 น. 
 
 
.....................................................       ………………………………………. 
 (นางจอมสุรางค  เชียงแสน)                 (ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน) 

   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ                 
    ผูจดรายงานการประชุม                  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                 

                               ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
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