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2. นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน ผูอํานวยการกองแผนงาน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

1.1   การลงนามความรวมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
  ประธาน   แจงที่ประชุมเพื่อทราบ  การลงนามความรวมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
โดยสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  มีภารกิจหลักในการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชน  และตองมีการสนับสนุนใหมีการศึกษาและเผยแพรความรู เกี่ยวของกับสิทธิ                   
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน     รวมถึงการประสานงานกับหนวยงานตางๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน             
ในการดําเนินการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชน  ดังนั้น  เพื่อขยายเครือขายความรวมมือไปยังสวนภูมิภาค             
ทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรมที่เกี่ยวของในการพัฒนาสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งศึกษาวิจัย  
เผยแพรความรู  และพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจึงไดจัดทําบันทึก
ขอตกลงรวมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อดําเนินกิจกรรมตางๆ  รวมกันโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อกอใหเกิดความรวมมือทางวิชาการและการศึกษาเรียนรูอยางเปนระบบ  และสามารถพัฒนา
และประยุกตใชวิชาการใหเปนประโยชนตอสังคมในดานสิทธิมนุษยชน  เพื่อเสริมสรางองคความรูใหมีความ
สมบูรณและมีพลวัตที่สอดคลองกับชีวิตความเปนจริงของทองถ่ิน 
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2. เพื่อรวมกันดําเนินกิจกรรมในดานการเผยแพรความรู  ความเขาใจและรณรงคเกี่ยวกับนโยบายดาน
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนากระบวนการเรียนรูและความเขาใจที่
ถูกตองเกี่ยวกับมนุษยชน  โดยแสวงหาความรวมมือกับภาคสวนตางๆ  ของสังคมในและนอกพื้นที่ 

3. เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝายและสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสศึกษา                   
หาความรูที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนโดยผานประสบการณจากกรณีที่เกิดขึ้นจริงทั้งในและนอกพื้นที่ 

4. เพื่อประสานงานในการดําเนินการรวมกันอยางใกลชิดในลักษณะเครือขายความรวมมือดานสิทธิ
มนุษยชนเพื่อรับเรื่องรองเรียนและใหคําปรึกษาเบื้องตนแกประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิ 
 

 

 ทั้งนี้  เพื่อใหการดําเนินงานและประสานงานดานตางๆ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย
ไดมอบหมายผูรับผิดชอบในการเปนผูประสานงานหลักในการดําเนินงานภายใตขอตกลง ดังนี้ 
 1.  การสนับสนุน  สงเสริมและเผยแพรใหนักศึกษาและบุคลากรในหนวยงานเขารวมกิจกรรมทาง
วิชาการ   (คณะศิลปศาสตร) 
 2.  การสนับสนุน  สงเสริมและเผยแพรใหนักศึกษาหรือบุคลากร  เขารวมโครงการการศึกษาดูงาน  
หรือการฝกปฏิบัติในหนวยงาน  (คณะศิลปศาสตร) 
 3.  การสนับสนุน  สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร  การฝกอบรมบุคลากร  การแลกเปลี่ยน 
วิทยากร  และทรัพยากรที่เกี่ยวของ  รวมทั้งสรางโอกาสในการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนใหแกนักศึกษา               
(คณะนิติศาสตร)  
 4.  การดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ืองสิทธิมนุษยชน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน
ทองถ่ินและฐานทรัพยากร  รวมทั้งประเด็นปญหาอื่น  ซ่ึงเปนที่สนใจรวมกัน  (คณะนิติศาสตร) 
 5.  การสงเสริมการจัดทํากิจกรรมเนื่องในโอกาสวันและเหตุการณสําคัญตางๆ  ดานสิทธิมนุษยชน
ทั้งในกรอบภายในประเทศและสากล  (คณะศิลปศาสตร) 
 6.  การดําเนินการเปนเครือขายรับเรื่องรองเรียน  ใหคําแนะนํา  และปรึกษาทางดานกฎหมายแก
ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  (คณะนิติศาสตร ) 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

1.2  แนะนํารักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร   
ประธาน   แจงที่ประชุมเพื่อทราบ    การแตงตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร           

โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุม คร้ังที่  6 /2552  (วาระพิเศษ)   เมื่อวันเสารที่  22  
สิงหาคม  2552  แตงตั้งให  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวไล  อธิวาสนพงศ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ    
รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร    ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552  ถึง วันที่  28  กุมภาพันธ    2553   

   

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม    

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 7/2552          
เมื่อวันอังคารที่  4 สิงหาคม   2552 

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  7/2552    เมื่อวันอังคารที่  4  สิงหาคม 2552    โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม 
 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยไมมีการแกไข 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  การปรับโครงสรางหนี้  (Refinance)  หอพักนักศึกษา  

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  4/2551  ในวันพุธที่  28  พฤษภาคม   2551 โดยที่ประชุมมีมติใหคง
ดําเนินการตามสัญญาเดิมที่ทํารวมกับบริษัทกําจรกิจกอสราง  ไปกอนในระยะแรก  ในสวนของการชําระคืนเงิน
ลงทุนนั้นคณะกรรมการจะตองหารายละเอียดและแนวทางรวมกันอีกครั้ง  ทั้งนี้ขอใหรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยรับทราบตอไป  นั้น 

  และตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  5/2552  วันเสารที่  25  กรกฎาคม  2552  โดยที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดเห็นชอบใหมีการปรับปรุงการผอนชําระคากอสรางอาคารหอพักนักศึกษากับ
บริษัทเอกชน  โดยขอใหมหาวิทยาลัยศึกษาเปรียบเทียบการดําเนินการในรูปแบบเดิมกับการจัดหาแหลงเงินจาก
สถาบันการเงินตางๆ  เพื่อผอนชําระคากอสราง  และจึงนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไปนั้น  
  ในการนี้   คณะกรรมการบริหารสํานักทรัพยสินและสิทธิประโยชน  ขอรายงานสรุปประเด็นที่
เกี่ยวของกับการสรางหอพักนักศึกษา  และการขอปรับโครงสรางหนี้  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ
พิจารณา  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการวิเคราะห  การปรับโครงสรางหนี้ (Refinance)  หอพักนักศึกษา  

ใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  และ
รองอธิการบดีฝายบริหาร  เพื่อพิจารณาเจรจากับผูเก่ียวของในคาปรับเปล่ียนสัญญา  และภาระดอกเบี้ยท่ีเกิดขึ้น
และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

                 ขอใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  รายงานรายละเอียดและขอเท็จจริง  ใหสภามหาวิทยาลัย
รับทราบความกาวหนาในการดําเนินการดังกลาว 
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3.2  ผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดาน
บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  7/2552  ในอังคารที่  4 สิงหาคม    
2552  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในรูปแบบการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยเปนผูกํากับดูแลโดยมีการจัดตั้งให
เปนองคกรในกํากับของมหาวิทยาลัย  และมอบรองอธิการบดีฝายพัฒนาเปนผูประสาน   คณะศิลปศาสตร             
คณะบริหารศาสตร  และหนวยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย ในการดําเนินการดังกลาว    ทั้งนี้ให
นําเสนอผลการศึกษาตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ   นั้น  

ในการนี้  ฝายเลขานุการคณะกรรมการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อ
การสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ  ขอนําเสนอผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการเพื่อ
การสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการ
ประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

3.3  การดําเนินการบันทึกผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย  
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  การดําเนินการบันทึก

ผลการดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย   สืบเนื่องจากโครงการประชุมรวมกันระหวางกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย  ระหวางวันที่  13-14  สิงหาคม  2552  ณ  หองประชุมวารินชําราบ           
ช้ัน  3  อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการนี้  ผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เขารวมประชุม
ไดเสนอและแสดงความคิดเห็นในประเด็นการรับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ที่ผานมา  ฝายเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการแจงเวียนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน ทราบและ
ดําเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยผานระบบสารสนเทศ   

เพื่อใหการรับทราบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เปนไปดวยความถูกตอง  ฝายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย  จึงขอนําเรียนรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  5/2552  วันเสารที่  25  กรกฎาคม  2552  
และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  6/2552  วันเสารที่  22  สิงหาคม  2552   (รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1   (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
ไดกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรนั้น  เพื่อใหการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับเกณฑดังกลาวและเหมาะสมกับสภาพบริบทของ
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน  ดังนั้นจึงเห็นควรมีการปรับปรุงขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม                
ในปการศึกษา  2553  โดย (ราง)  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี                  
พ.ศ.  2553  นั้น  ไดผานที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว  ประเด็นหลักที่มีการปรับปรุง  
ดังนี้ 

1. การปรับคํา  ขอความใหชัดเจนเขาใจงายขึ้นและสอดคลองกับเกณฑตางๆ  
2. การกําหนดชวงการเพิ่มถอนรายวิชาใหชัดเจนและกระชับขึ้น 
3. การเพิ่มสัญลักษณและความหมาย 
4. การระบุถึงขึ้นตอน  เกณฑ  วิธีการดําเนินการ  และคาธรรมเนียมใหชัดเจนขึ้น 
5. การเปลี่ยนเกรด  I  เปน  F   หากไมรายงานผลหรือหมดกําหนดการขยาย 
6. การเพิ่มรายละเอียดและแยกประเภทของเรื่องใหชัดเจน 
7.   การคิดสถานภาพการศึกษาทุกภาคการศึกษา  คะแนนเฉลี่ยของภาคฤดูรอนไมนําไปคิดรวมกับภาค

การศึกษาถัดไป 
8.  การกําหนดใหหลักสูตรที่ไมสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได  สามารถออกระเบียบหรือ

ขอบังคับสําหรับหลักสูตรนั้นโดยความเห็นสภามหาวิทยาลัย 
9. การรวมขอและยกเลิกบางขอ 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :  เนื่องจากมีรายละเอียดท่ีตองปรับปรุง รวมท้ังคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีมติท่ีจะ

ปรับปรุงกระบวนทัศนในเรื่องมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัย    และแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อชวยเหลือ
มหาวิทยาลัยในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน   จึงขอใหกองบริการการศึกษานํา (ราง)  ขอบังคับฯ ไป
ปรับปรุงแกไขโดยกาํหนดใหใชกับนักศึกษา  ปการศึกษา  2553  เปนตนไป 

                   สวนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา  ตามที่กองบริการการศึกษาเสนอเชนปญหาเรื่อง I และ F , 
การลงทะเบียนลาชา  ใหกองบริการการศึกษาไปดําเนินการเพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติ  และนําเสนอผลการ
ดําเนินงานตอไป 
 
 
 



    

 

 - 7 - 

4.2   การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา      
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551 (เพิ่มเติม)    
ดวยงานทะเบียนฯ   กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  ประจําป
การศึกษา  2551   (เพิ่มเติม) มีผูที่ผานเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา  จํานวน  117  คน  โดยจําแนกตามระดับได
ดังนี้  
 1.  การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา        จํานวน  2   คน     โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 
  1.1  คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  2    คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   1.1.1 สาขาวิชาเภสัชศาสตร    จํานวน   2    คน 
 2.  การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) จํานวน  34  คน  จําแนกตามคณะไดดังนี้ 
  2.1  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  4    คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   2.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน    4     คน 
  2.2  คณะบริหารศาสตร  จํานวน  30   คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   2.2.1 สาขาวิชาการบัญชี    จํานวน    30   คน 
 3.  การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    จํานวน  48  คน    โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 
  3.1  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน   2    คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.1.1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร   จํานวน 2   คน  
  3.2  คณะเกษตรศาสตร  จํานวน  7  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.2.1 สาขาวิชาพืชสวน    จํานวน   1    คน 
   3.2.2 สาขาวิชาสัตวศาสตร    จํานวน   1    คน 
   3.2.1 สาขาวิชาประมง     จํานวน   2    คน 
   3.2.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร   จํานวน   3    คน 
  3.3  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  12  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   จํานวน   1    คน 
   3.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน   2    คน 
   3.3.3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    จํานวน   4    คน 
   3.3.4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา    จํานวน   5    คน 
  3. 4  คณะศิลปศาสตร  จํานวน  1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.4.1 สาขาวิชาการพัฒนาสังคม   จํานวน   1    คน 
  3. 5  คณะเภสัชศาสตร  จํานวน  3  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.5.1 สาขาวิชาเภสัชศาสตร    จํานวน   3    คน 
  3.6  คณะบริหารศาสตร  จํานวน  8  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.6.1 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป   จํานวน   2    คน 
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   3.6.2 สาขาวิชาการจัดการตลาด    จํานวน   2    คน 
   3.6.3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ   จํานวน   1    คน 
   3.6.4 สาขาวิชาการบัญชี    จํานวน   1    คน 
   3.6.5 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  จํานวน   2    คน 
  3.7   คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ จํานวน   11  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.7.1 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ   จํานวน 11   คน 
  3.8   คณะนิติศาสตร  จํานวน   4   คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.8.1 สาขาวิชานิติศาสตร    จํานวน 4    คน 
 4.  การพิจารณาผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   จํานวน    33    คน  โดยจําแนกตามคณะดังนี้ 
  4.1  คณะวิทยาศาสตร  จํานวน  14   คน    จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   4.1.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน   2    คน 
   4.1.2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา   จํานวน  12   คน 
  4.2  คณะเกษตรศาสตร  จํานวน   2   คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   4.2.1   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   จํานวน 2      คน 
    การเกษตรและการพัฒนาชนบท 
  4.3  คณะวิศวกรรมศาสตร       จํานวน   6    คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   4.3.1 สาขาวชิาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   จํานวน 1    คน 
   4.3.2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน 5    คน 
  4.4  คณะศิลปศาสตร  จํานวน    8   คน     จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   4.4.1 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ   จํานวน  1    คน    
   4.4.2 สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา     จํานวน   7   คน  
  4.5  คณะเภสัชศาสตร  จํานวน   2   คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   3.5.1 สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ     จํานวน   1    คน 
   3.5.2 สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร    จํานวน   1    คน 
  4.6  คณะรัฐศาสตร  จํานวน   1   คน   จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 
   4.6.1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร      จํานวน  1    คน 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการอนุมัติ  ผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  ปริญญาตรี                 

ปริญญาตรี ( ตอเนื่อง)  และระดับปริญญาโท   ประจําปการศึกษา  2551   จํานวน  117  คน   ในวันอังคารท่ี  1  
กันยายน   2552     
                  ท้ังนี้ในกรณีของนักศึกษาสาขาวิชา  การปกครองทองถิ่น  คณะรัฐศาสตร  จํานวน  394  คน                   
ขอใหกองบริการการศึกษาและคณะรัฐศาสตร  นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 
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4.3   ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2551   
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2551  ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2551 ตามกรอบการดําเนินงาน  9 องคประกอบ 41 ตัวบงชี้ในคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. และเพิ่มตัวบงชี้ของ สมศ. 19 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่
แสดงถึง    อัตลักษณของมหาวิทยาลัยอีก   3  ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 63 ตัวบงชี้ และไดมีการกําหนดการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2551 ระหวางวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 
2552 นั้น  
 บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย   ปการศึกษา 
2551   เสร็จเรียบรอยแลว ดังนั้น งานประกันคุณภาพฯ จึงใครขอสรุปผลการตรวจประเมินดังกลาว ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1   ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวม 
               ผลประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปการศึกษา  2551 ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย                   
ไดคาคะแนน   2.46   คะแนน จากคาคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซ่ึงอยูในระดับดี และหากประเมินเฉพาะตัวบงชี้ของ 
สกอ. มหาวิทยาลัยจะไดคาคะแนน   2.44 คะแนน ซ่ึงหมายถึง มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี
เชนเดียวกัน ทั้งนี้ ในมุมมองของพัฒนาการในภาพรวมปการศึกษา 2551 มีพัฒนาดีขึ้นทั้งตัวบงชี้ระดับ
มหาวิทยาลัย และของ สกอ. แตหากมองแยกตามองคประกอบ 9 องคประกอบ ตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยทุก
องคประกอบมีพัฒนาดีขึ้น  ยกเวน  องคประกอบที่ 4 ดานการวิจัย สวนตัวบงชี้ของ สกอ.มีพัฒนาดีขึ้น                   
ยกเวนองคที่ 1 ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ และองคประกอบที่ 5 การบริการ
วิชาการ มีผลการดําเนินเทาเดิมกับปการศึกษา 2550 (ตารางที่ 1) 

a. องคประกอบที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก 
 องคประกอบที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีมากทั้งในตัวบงชี้ของ สกอ.และมหาวิทยาลัย มีทั้งสิ้น 6 
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3 กิจกรรมสิตนักศึกษา, องคประกอบที่ 4 การวิจัย, องคประกอบที่ 5               
การบริการวิชาการ, องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ                
และองคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (ตาราง 1 และ 2) 

b. องคประกอบที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับด ี
 องคประกอบที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับดีทั้งในตัวบงชี้ของ สกอ. และมหาวิทยาลัย คือ 
องคประกอบที่ 8   การเงินและงบประมาณ 

c. องคประกอบที่ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช 
 องคประกอบที่ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยจะอยูในระดับดี แตหากประเมิน
แยกเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ. จะอยูในระดับพอใช มีอยู 2 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 ดานปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ (1.50) และองคประกอบ    ที่ 2 การเรียนการสอน (2.00)  
ประเด็นที่ 2   ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม 
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                               1. มหาวิทยาลัยมีตัวบงชี้ที่ ไดคาคะแนน 1 คะแนนตั้งแตปการศึกษา 2550 – 2551 จํานวน 8 
ตัวบงชี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยอาจมีการวางแผนพัฒนา โดยตัวบงชี้ทั้ง 8 ตัวบงชี้ ไดแก 

                 -  ตัวบงชี้ 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน             
ซ่ึงบุคคล องคกรหรือชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

                 -   ตัวบงชี้ 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
                 -   ตัวบงชี้ 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา

ตออาจารยประจํา 
                 -   ตัวบงชี้ 2.6 สัดสวนของอาจารยที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย

และศาสตราจารย 
                 -   ตัวบงชี้ 2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
                 -    ตัวบงชี้ 4.3.2 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบันตออาจารยประจํา 
                -     ตัวบงชี้ 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล 
                  -   ตัวบงชี้ 8.2.2 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของเกณฑปกติ) 

             2.  มหาวิทยาลัยมีตัวบงชี้ที่มี พัฒนาการลดลงทั้งผลงาน และคาคะแนน จํานวน 4 ตัวบงชี้ ไดแก 
                  -    ตัวบงชี้ 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 
                  -    ตัวบงชี้ 2.1.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
                  -    ตัวบงชี้ 2.2.1 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษาเต็มเวลา 
               -    ตัวบงชี้ 4.3.1 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

ตออาจารยประจํา 
                    3. มหาวิทยาลัยมีตัวบงชี้ที่มี พัฒนาการลดลงในดานผลการดําเนินงาน แตคาคะแนนยังเทาเดิม           
โดยมีแนวโนมจะลดลง มี 5 ตัวบงชี้ ไดแก 

                   -    ตัวบงชี้ 2.2.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 
                  -     ตัวบงชี้ 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (นับเฉพาะ
ปริญญาตรี) 
                  -     ตัวบงชี้ 5.3.1 คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตอ
อาจารยประจํา 

                        -     ตัวบงชี้ 7.4.1 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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                 -   ตัวบงชี้ 7.4.3 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน
วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญในการพิจารณาถึงปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ ตอการศึกษา เชน  
การจัดหา/จัดสรรหองเรียน จัดใหมีศูนยจําหนายและเผยแพรหนังสือและตํารา สถานที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา 
การจราจร ความปลอดภัย เปนตน ใหเหมาะสมและพอเพียง 

5. มหาวิทยาลัยอาจกําหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและ
ถายทอดไปยังคณะและหลักสูตร เพื่อใหปฏิบัติในมาตรฐานที่ใกลเคียงกัน  

6. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสมรรถนะ และความกาวหนาในสายงานของบุคลากรทุกประเภท 
7. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหมีสมาคมศิษยเกา ตลอดจนการจัดหาปจจัยสนับสนุนใหศิษย

เกา คณาจารย นักศึกษาผูปกครอง ไดมีกิจกรรมรวมกัน  
8. มหาวิทยาลัยอาจตองพิจารณาทบทวนสมดุลระหวางสิทธิและหนาที่ของบุคลากรใหมีความ

เทาเทียมของบุคคลแตละกลุมในองคกรทั้งบุคลากรในหนวยงานในกํากับ และหนวยงานตามสวนราชการ โดยมี
หลักเกณฑที่เปนที่ยอมรับ มีสวนรวม และรับรูโดยทั่วกัน     

9. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใหความสําคัญในดานการติดตอส่ือสารภายในองคกรใหทั่วถึง
บุคลากรทุกกลุมและทุกระดับ รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียใหมีความเขาใจในทิศทางและเปาหมายขององคกร  

10. มหาวิทยาลัยควรหาแนวทางในการนําเสนอภาพลักษณที่แสดงภูมิปญญาและศักยภาพของ
คณาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัยตอชุมชน และประชาคม 

11. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนบทบาทของตนเองวาจะพัฒนาไปในดานใดที่
มหาวิทยาลัยมีความพรอมและตอบสนองความตองการของชุมชน  

12. มหาวิทยาลัยควรพิจารณานําประโยชนของการประกันคุณภาพทั้งในสวนของกระบวนการ 
และผลลัพธมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกรและศักยภาพของบุคลากร และยังอาจใชเปนเครื่องมือในการ
ติดตอส่ือสาร กํากับและติดตามการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 

13. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับรูปแบบของการบริหารองคกรแนวใหม เพื่อกระตุนให
ประชาคมมุงพัฒนาไปสูเปาหมายโดยการสรางนวัตกรรมอยางตอเนื่องและหรือแสวงหาทางเลือกใหมเพื่อการ
พัฒนาแบบกาวกระโดด และกําหนดเปาหมายในการพัฒนาที่ทาทาย 

 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  

ประจําป  2551  และใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี ้
          1.ขอเสนอแนะในตัวบงชี้ท่ีไดคาคะแนนต่าํกวาเกณฑ 
              -    ขอใหงานประกันคุณภาพฯ  พิจารณาปรับรายละเอียดแยกเปนกลุมท่ีสามารถปรับได และกลุมท่ี
ปรับไมได (นอกเหนือการควบคุม)  
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             -    ตัวบงชี้บางตัวท่ียงัทําไมได  ณ  ขณะนี้  แตมีความสําคัญสําหรับคุณภาพของบัณฑิต  เชน สัดสวน
ของนักศึกษา/อาจารยประจํา ควรมีการวางแผนเพื่อปรับสัดสวนเหลานี้ใหมาอยูในเกณฑ หรือใกลเคียงกับเกณฑ
มากที่สุด  
          2.   คาคะแนนของการวิจัยและบริการวิชาการ 
            -  สําหรับกลุมของสายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ท่ีพบวามีคาคะแนนต่าํกวาเกณฑ นั้น  ขอใหคณะ
ในกลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรพจิารณาดําเนินการปรับปรงุหรือพัฒนาวิธีการในเพิ่มงานวิจัยและบริการ
วิชาการใหมากขึ้น   
             -   การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิ จัย  บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                   
ควรพิจารณาโดยใชเกณฑสัดสวนจํานวนอาจารย  ซ่ึงเปน  KPI  ของแตละคณะ มาเปนบริบทในการจัดสรร
งบประมาณดังกลาว  เพื่อใหเหมาะสมตามสัดสวนของอาจารยในแตละคณะที่ดําเนินการวิจัยหรือบริการวิชาการ 
             -  ใหทําความเขาใจและสรางแนวคิดท่ีถูกตองในการดําเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ  
การผลิตบัณฑิต  การวิจัยและการบริการวิชาการ    สําหรับการวิจัยนั้นอาจารยผูสอนสามารถบูรณาการจากงาน
บริการวิชาการ ท่ีเกิดขึ้นจริงในทองถิ่น  และนํามาประยุกตใหเปนผลงานการวิจัย  ซ่ึงจะไดรับประโยชน                   
ท้ังการประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย  และยังมีสวนชวยพัฒนาและแกไขปญหาในทองถิ่นไดอยางยั่งยืน   
         3.    การเนนใหความสําคัญในตัวชี้วัดท่ีวิเคราะหแลวพบวามีการดําเนินงานตามที่กําหนดไวในตัวบงชี้          
แตไมสามารถแสดงเอกสารหลักฐานตอคณะกรรมการหรืออาจมีกระบวนการไมครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน           
ควรพิจารณาปรับปรุงโดยการดําเนินการใหมีกระบวนการและหลักฐานที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
 
 

4.4   แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจําปการศึกษา  พ.ศ. 2552   
รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แนวทางการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา พ.ศ.  2552   ปการศึกษา  2551  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกัน
คุณภาพตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยไดดําเนินการดังตอไปนี้  การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ  ยึดองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  จํานวน  41  ตัว
บงชี้และพัฒนาตัวบงชี้เพิ่ม  22  ตัวบงชี้  โดยเปนตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (สมศ.) รวมจํานวนตัวบงชี้ทั้งสิ้น  63  ตัวบงชี้  การติดตามประเมินผล  ดําเนินการรอบ  4  เดือน  6  
เดือน  9  เดือน  และ  12  เดือน  พรอมทั้งการจัดประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจการดําเนินงาน  การประเมิน
คุณภาพ  กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับภาค  คณะ และมหาวิทยาลัย  ในระหวางเดือน
พฤษภาคม  -  สิงหาคม  พ.ศ.  2552  การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา  กําหนดใหคณะ/สํานักและ
มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนา  ในเดือน 
กันยายน  2552 

ปการศึกษา  2552  ที่ประชุมคณะทํางานการจัดการความรูและพัฒนาระบบราชการเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2552  ไดเห็นชอบแนวทางการประกันคุณภาพ
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การศึกษา  โดยยึดตามกรอบการดําเนินงานของปการศึกษา  2551  โดยเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ                   
ในการดําเนินงานสําหรับปการศึกษา  2552    ดังตอไปนี้ 

1. การจัดอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัยรวมกับคณะวิทยาศาสตร  โดยมี
วิทยากร  คือ  ศาสตราจารยกิตติชัย  วัฒนานิกร  ระหวางวันที่  16 – 18  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2552 

2. การจัดประชุมสัมมนาการประเมินหลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ในชวงเดือน
มกราคม  2553 

3. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานตาม  9  องคประกอบ  กําหนดใหมีการ
ดําเนินการทุก  3  เดือน 

4. การจัดประชุมชี้แจงการประเมินตนเองผานระบบ  CHE  QA  Online  System                   
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) ในชวงเดือนมกราคม  2553 

5. การจัดเวทีในการแลกเปลี่ยนผลการดําเนินนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี  ในชวงเดือน
สิงหาคม  2553 
 

ประเด็นในการพิจารณา 
1. แผนการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ  ระดับมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา  2552 

2. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2552 
 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  ท้ังนี้ขอใหปรับแผนการจัดประชุมสัมมนาการประเมิน

หลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  และการจัดประชุมชี้แจงการประเมินตนเองในระบบ  CHE  QA Online 
System ใหมีการดําเนินการโดยเร็วเนื่องจากจักไดทันตอการจัดเก็บขอมูลของคณะ/สํานัก 
 
 

4.5   การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551   
รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ

ผูบริหาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  ไดคะแนน
ประเมิน  3.5899  (คะแนนเต็ม  5  คะแนน)  และกรมบัญชีกลางไดจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551  จํานวน  852,668.14  บาท  (แปดแสนหาหมื่นสองพันหกรอยหกสิบแปดบาท
สิบสี่สตางค)   

หลักการ 
 ตาม  มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2550  และเมื่อวันที่  22  มกราคม  2551  ไดเห็นชอบ
การกําหนดแนวทางจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร  ประจําป  พ.ศ.  2551  ดังนี้ 
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1. ตองเปนตําแหนงผูบริหารของสวนราชการภายในกรมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวน
ราชการและเปนตําแหนงที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง  ไดแก  ตําแหนงอธิการบดี รองอธิการบดี  คณบดี
หรือเทียบเทา   

2. ตองเปนขาราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการประเภทตางๆ 

การดําเนินการ 

 มหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2551   ตาม
ผลการคํานวณวงเงินของ ก.พ.ร.  และวงเงินที่ไดรับจัดสรรจากกรมบัญชีกลาง  (ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ที่  640/2552  ลงวันที่  27   สิงหาคม  2552 ) 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
แนวทางที่  1      พิจารณาเบิกจายตามคําสั่งจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษสําหรับผูบริหาร  ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2551 
แนวทางที่  2      พิจารณาเบิกจายตามแนวทางเดิมในป  2549  2550   โดยจัดสรรให  
 1. อธิการบดี  ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรรหักภาษี ณ  ที่จาย 30 % 

              2. ผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีทุกตําแหนง  จํานวน  8  ตําแหนง  และคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก  ซ่ึง
เปนหนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา  จํานวน  5  หนวยงาน  รวมเปน  13  ทาน  ใหไดรับในอัตราเทากัน   

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่  2  และปรับเปล่ียนการจัดสรรเงินรางวัลสําหรับผูดํารง

ตําแหนงรองอธิการบดี  และคณบดี/ผูอํานวยการสํานักโดยจัดสรรให รองอธิการบดี  จํานวน  5  ตําแหนง  และ
คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก  ซ่ึงเปนหนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา  จํานวน  5  หนวยงาน  รวมเปน   10  
ทาน  ใหไดรับในอัตราที่เทากัน   สําหรับตําแหนงรองอธิการบดี  จํานวน  3  ตําแหนง  โดยใหไดรับเทากับอัตรา
เงินรางวัลผูบริหารที่ดํารงตําแหนงรองอธิการบดีไดรับ 
 
 
 

4.6   รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 ณ สิ้นไตรมาส  3  
(30  มิถุนายน  2552)      

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  รายงานผลการ
เบิกจายงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 ณ ส้ินไตรมาส  3  (30  มิถุนายน  2552)    
ปงบประมาณ  พ.ศ.  2552  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น  704,760,500.00  บาท  และ
ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว  เปนเงิน  704,760,500.00  บาท  คิดเปนรอยละ  100.00  ของงบประมาณที่ไดรับ 

ณ  วันที่   30  มิถุนายน  2552  มีการเบิกจายไปแลวทั้งสิ้น  เปนเงิน  405,723,274.15  บาท  คิด
เปนรอยละ  57.57  ของงบประมาณที่ไดรับ 
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เมื่อเทียบกับแผนการเบิกจายงบประมาณที่ตั้งไว  พบวามีการเบิกจาย   ต่ํากวา  แผนที่กําหนด
กลาวคือแผนการเบิกจาย  ณ   30  มิถุนายน  2552  จะเทากับ  569,521,990.00  บาท  หรือคิดเปนรอยละ  80.81  
ของงบประมาณที่ไดรับ  และ  ต่ํากวา  เปาหมายการเบิกจายงบประมาณที่รัฐบาลไดกําหนดไว  ณ  ส้ินไตรมาสที่  
3  ที่กําหนดใหสวนราชการเบิกจาย  80.81  ของงบประมาณที่ใหไดในอัตรารอยละ  70.00   

การเบิกจายงบประมาณที่ต่ํากวาแผนการใชจายที่กลาวขางตน  สวนใหญเปนผลมาจาก                
การเบิกจายงบลงทุน  ซ่ึงมีปญหาในการดําเนินงานตางๆ  ดังนี้ 

- ราคาครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อ  สูงกวา  งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

- ผูเสนอราคามีจํานวนนอยราย  ทําใหไมสามารถไดครุภัณฑตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑที่
กําหนด 

- ไมมีผูเสนอราคา 
- กําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะ  ไมมีผูจําหนาย  หรือผลิตในทองตลาด

ทั่วไป   
- ขาดความพรอมในแบบรูปรายการ 

- ผูรับเหมาขาดความพรอมและสภาพคลองในการดําเนินงานทําใหการกอสรางมีความลาชา 
และการเบิกจายงบประมาณที่ต่ํากวาแผนการใชจายที่กลาวขางตน  จะสงผลตอคาคะแนนตาม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.  2550  กับ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร)  ในมิติที่  3  มิติดานประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติราชการ  ตัวช้ีวัดที่  9  ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายงบประมาณ
ลงทุน 

 สําหรับงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของงบประมาณ   2552  มีการกันเงิน  
33,494,606.00  บาท  เบิกจายแลว  23,064,700  บาท  คิดเปนรอยละ  68.86  ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจาย
เหล่ือมป  คงเหลือที่ตองเบิกจาย  จํานวน  10,429,906.00  บาท  และงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมปของ
งบประมาณ  2551  มียอดการกันเงินทั้งสิ้น  134,083,396.00  เบิกจายแลว  87,638,396  บาท  คิดเปนรอยละ  
65.36  ของงบประมาณที่กันเงินไวเบิกจายเหลื่อมป  คงเหลือที่ตองเบิกจาย  46,445,000.00  บาท (รายละเอียด
ปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

รองอธิการบดีฝายบริหาร  ไดนําเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ  ดังนี ้
1.   เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี  ใหมีการขยายระยะเวลาการกอสราง  เปน  180  วัน  เปนผล

เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ  ทําใหมีการขยายสัญญากอสรางสงผลตอการสงมอบงานในแตละงวด 
2.  กรณีครุภัณฑที่ยังไมสามารถหาคูสัญญาได  ในการพิจารณากําหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ  

ควรมีใบเสนอราคา  เพื่อยืนยันวามีผูจัดจําหนาย  หรือตัวแทน  ตามการกําหนดคุณลักษณะครุภัณฑ  และราคา
กอนประกวดราคา  หรือตั้งงบประมาณ 

 

 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีรับทราบ 
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4.7   แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553      
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติการและ

แผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553    ดวยกองแผนงาน  ไดจัดทํา(ราง)                   
การจัดทํางบประมาณรายจายเงินรายได  พ.ศ.  2553  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 

ขอเท็จจริง 
1.1 การจัดทํางบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย   รายรับ  เกิดจากคาบํารุงการศึกษา  

คาธรรมเนียมการศึกษา  คาหนวยกิต  เทานั้น  สวนภาครายจาย  ประกอบดวย  หมวดงบเงินเดือนคาจาง  หมวด
คาสาธารณูปโภค  (คาน้ํา  คากระแสไฟฟา  คาโทรศัพท ฯลฯ )  หมวดเงินสมทบที่เปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
งบประมาณแผนดิน  (คาจางควบคุมงานกอสราง  คาจางออกแบบอาคารขนาดใหญ  คาสมทบการกอสราง
เปนไปตามกฎหมายสํานักงบประมาณ) หมวดคาพัฒนาบํารุงรักษาระบบสารสนเทศกลาง (ทะเบียน  การเงิน  
งบประมาณ) และโปรแกรมลิขสิทธิ์การใชงาน (Microsoft Windows,  Microsoft office)    หมวดเงินสํารอง             
เปนตน   
 1.2    ขอมูลนักศึกษายอนหลัง  3  ป นักศึกษาทั้งหมด (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) ป  2550  จํานวน  
12,288  คน  ป  2551  จํานวน  15,002  คน   และป  2552  จํานวน   15,845  คน 

 1.3    ขอมูลบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยยอนหลัง  3  ป  ป  2550  จํานวน  1,227  คน  ป  2551  จํานวน  
1,393  คน  และป  2552  จํานวน  1,413  คน  
    1.4    สภามหาวิทยาลัยมีมติใหกําหนด  การรับนักศึกษาทั้งหมดไมเกิน 20,000  คน  เมื่อคราว                   
การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  3/2552  วันเสารที่  28  มีนาคม  2552 

    1.5    สภามหาวิทยาลัยไดมีมติการปรับคาธรรมเนียมการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  จาก 2,200  บาท  
เปน  3,000  บาท  เมื่อคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่  4/2552  วันเสารที่  16  กันยายน  2549   
    1.6  การเรียกเก็บคาธรรมเนียมมหาวิทยาลัย  คาหนวยกิต  คาธรรมเนียมพิเศษ  คาอื่นๆ  ที่เปนรายการ  
ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคสําหรับผูปกครองของนักศึกษาที่เปนขาราชการไมสามารถเบิกจายบางรายการได 
เนื่องจากมีคําวา  คาธรรมเนียมพิเศษ  คาบํารุงมหาวิทยาลัย  (มีรายละเอียดวาประกอบดวย  คาบํารุงหองสมุด   
คาบํารุงคอมพิเตอร  คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา  เปนตน)  โดยในปจจุบันเจาหนาที่กองคลัง  ประสบกับปญหาที่
จะตองใหขอมูลและตอบคําถาม  ทั้งนี้ ปจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  
เ ช น   มห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร   จุ ฬ า ล ง ก รณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   มห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษณ  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปน  

ขอสังเกต  

 2.1   จํานวนนักศึกษา  3  ป ยอนหลังมีจํานวนไมมากขึ้น  ซ่ึงมีผลตองบประมาณภาครายรับ                   
(เงินรายได) 
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 2.2   จํานวนบุคลากร  3  ป ยอนหลังมีจํานวนมากขึ้น  ซ่ึงมีผลกระทบตองบประมาณภาครายจายสูงขึ้น  
เพราะในแตละปจะตองมีเพิ่มคาจางอาจจะรอยละ  4-6  งบดําเนินงานตอคนตอปสูงขึ้น  และงบประมาณพัฒนา
บุคลากรสูงขึ้นดวยเชนกัน 

2.3  แตละหนวยงานมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น  เชน  การดําเนินการดานบริหารความเสี่ยง  การดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพ  การดําเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย (คณะกรรมการตางๆ )  เปนตน  ซ่ึงการดําเนินงาน
ตางๆ  เหลานั้น  จําเปนจะตองใชทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรดานงบประมาณสนับสนุน 

2.4   มีกฎหมาย  ระเบียบตางๆ  มาเกี่ยวของที่มหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติเชน  การสมทบงบประมาณเงิน
รายไดในการกอสรางอาคารที่ไดรับงบประมาณแผนดิน  การจางคุมงานกอสราง  การจัดทําระบบตาม พรบ.           
วาดวยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร  การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์  เปนตน   
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา   

1.1 หารายไดเพิ่มโดยการปรับเพิ่มคาธรรมเนียมการศึกษาจากระบบเดิมเปนระบบเหมาจายเหมือนกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  ซ่ึงอาจจะพิจารณาปรับเปลี่ยนเพิ่มในปการศึกษา  2554 

1.2 หากไมสามารถดําเนินการตาม ขอ  1  ได  อาจจะพิจารณาปรับลดอัตรากําลังที่ไมมีความจําเปน 
(เนื่องจากการเพิ่มจํานวนนักศึกษา  ซ่ึงไมสามารถกระทําไดเนื่องจากมีมติสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  3/2552             
วันเสารที่  28  มีนาคม  2552  มีผลบังคับใช) 

1.3 หากไมสามารถดําเนินการตามขอ  2  ไดอาจจะตองพิจารณาใหมีมาตรการประหยัดงบประมาณ  
เชน  งบประมาณดานการบริหารจัดการ  งบประมาณเดินทางไปราชการที่มีความซ้ําซอน  งบประมาณ                  
การประชุมสัมมนานอกสถานที่ที่ไมจําเปน  และงบประมาณดังกลาวดานตางประเทศ  เปนตน 

1.4 หากไมสามารถดําเนินการตามขอ  3  ได  อาจจะตองพิจารณาแนวทางอื่นๆ  ที่เหมาะสม 
 

 

มติท่ีประชุม  :   เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  2553  เปนไปอยางรอบคอบและมีประสิทธิภาพสูงสุดตอมหาวิทยาลัยท่ีประชุมจึงมีมติ
เห็นชอบใหรองอธิการบดีทุกฝายพิจารณาแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณฯ รวมกันในวันพุธท่ี  3  
กันยายน   2552 
 
 
 

4.8   กรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553      
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กรอบประเด็นการ

วิจัยสถาบัน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553    ตามบันทึกขอความงานสงเสริมการวิจัยฯ  ที่  ศธ  0529.1.4/576  
ลงวันที่  17  กันยาน  2546  กองแผนงานไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการใหทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน  โดยใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และในชวงปงบประมาณ   
พ.ศ.  2547 – 2552  กองแผนงานไดดําเนินการดังกลาวอยางตอเนื่อง  โดยไดรับความอนุเคราะหจาก

คณะกรรมการวิจัยสถาบัน (คณะกรรมการวางแผนมหาวิทยาลัย)  เปนผูพิจารณากําหนดประเด็นการวิจัยสถาบัน 
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ในสวนของประเด็นวิจัยสถาบัน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ที่ประชุมอนุกรรมการวิจัย
สถาบัน  คร้ังที่  3/2552  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2552  ไดกําหนดกรอบประเด็นการวิจัยสถาบัน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2553  ซ่ึงพิจารณาจากขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา  
2551  และสภาพปญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพของนักศึกษาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  และกองแผนงานไดหารือรวมกับ
กองบริการการศึกษา  โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา  และงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานติดตาม
ประสิทธิผลงาน   เมื่อวันจันทรที่  17  สิงหาคม  2552  เพื่อจัดทํารายละเอียดของประเด็นการวิจัยสถาบัน  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เพิ่มเติม  เพื่อใหไดผลการวิจัยสถาบันที่สามารถนําไปใชประโยชนตอการ
ปรับปรุง  พัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยไดอยางแทจริง   
ประเด็นเพื่อพิจารณา 

1. ใหความเห็นชอบประเด็นการวิจัยสถาบัน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

2. ใหขอเสนอแนะในการกําหนดประเด็นวิจัยสถาบัน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหมีการปรับลดงบประมาณในการดําเนินการจัดทําการวิจัยสถาบัน  

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553   และใหเพิ่มประเด็นการวิจัยสถาบันใหครอบคลุมตามกลุมคณะกรรมการ              
ท่ีสภามหาวิทยาลัยไดกําหนดทั้ง  7  ดาน  ดังนี้ 
                1 .  ดานการเงนิและงบประมาณ 
                2.  ดานวชิาการและการพัฒนานักศึกษา 
                3.  ดานสงเสริมการวิจัย  สรางนวัตกรรมและบริการวิชาการ 
                4.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
                5.  ดานการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
                6.  ดานการพฒันาบริการจัดการองคกรและงานบุคคล 
                7.  ดานการเสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูลและองคความรู 
 
 

4.9   การจัดตั้งศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ    นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  การจัดตั้งศูนย

หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สืบเนื่องจากผลตรวจประเมินภายใน
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา  2551  เมื่อวันที่  19-21  สิงหาคม  2552  ที่ผานมา  โดยรองศาสตราจารยแพทย
หญิงนันทนา  ศิริทรัพย  เปนประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ  ไดใหขอเสนอแนะแกมหาวิทยาลัย              
ในการใหความสําคัญตอการจัดหาปจจัยที่เอื้อตอการศึกษาและการพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตใหมีความ
พรอมดานดานวิชาการ/ วิชาชีพ  โดยควรมีศูนยจําหนายและเผยแพรหนังสือสําหรับนักศึกษาและบุคลากร 

ในการนี้  ผูชวยศาสตราจารยมนูญ  ศรีวิรัตน  รองอธิการบดีบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   
ไดเขาพบผูจัดการศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพื่อหารือความเปนไปไดและแนวทางในการจัดตั้งศูนย
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หนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2552  ที่ผานมาและ
นําเรียนอธิการบดี  ตามบันทึกขอความที่  ศธ  2529.5/773  ลงวันที่  27  สิงหาคม  2552  จึงนําเรียนที่ประชุมเพื่อ
โปรดพิจารณา  (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการประชุม) 

 

 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งศูนยหนังสือภายในมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจักได

พิจารณามอบหมายหนวยงานและผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตอไป  
 
 

4.10 การจัดงานฉลอง  20  ม.อุบลฯ  ใน  พ.ศ.  2553      
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา การจัดงานฉลอง  

20  ม.อุบลฯ  ใน  พ.ศ.  2553    ดวยในป  พ.ศ.  2553  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับการสถาปนาครบ  20  ป  
และมหาวิทยาลัยไดรับเกียรติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  29  ประจําป  2553  ในระหวางวันที่  1-8  พฤษภาคม  2553  ในเบื้องตน
มหาวิทยาลัยจักไดเรียนเชิญฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  เปนประธานในพิธีเปดกีฬาบุคลากร  ในวันที่  1  พฤษภาคม  
2553  เพื่อเปนการฉลอง  20  ป  ม.อุบลฯ  ใน  พ.ศ.  2553  มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมตางๆ  โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาในรายละเอียดและนําเสนอตอ             

ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 
 
 

4.11 การพิจารณาเลือกคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก  เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ   7  ชุด                 
ตามมติสภามหาวิทยาลัย      

รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  เลือกคณบดี/
ผูอํานวยการสํานัก  เพื่อแตงตั้งเปนคณะกรรมการ  7  ชุด  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  6/2552  
(วาระพิเศษ)  วันเสารที่  22 สิงหาคม  2552  ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.1.3   รายงานผลการดําเนินโครงการ
ประชุมรวมกันระหวางกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและผูบริหารมหาวิทยาลัย  เห็นชอบให
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามสรุปผลการดําเนินโครงการประชุมรวมกันในวันที่  13 -14  สิงหาคม  2552  และ
อนุมัติตามเสนอโดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้  

1. โครงสรางคณะกรรมการทั้ ง   7   ชุด   ที่สภามหาวิทยาลัยจะดํา เนินการแตงตั้ ง                   
ประกอบไปดวย 

1.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   เปน ประธานคณะกรรมการ 

1.2  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปน กรรมการ 
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1.3  รองอธิการบดีผูรับผิดชอบ  เปน   เลขานุการ 

ในสวนของการพิจารณาเลือกคณบดีเพื่อเปนกรรมการของคณะกรรมการในแตงละชุดนั้น  
ขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในวันที่  1  กันยายน  2552   

2. คณะกรรมการแตละชุดสามารถแตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร โดยมี
ผูแทนจากคณะ/สํานัก 

3. ขอใหประธานสภาอาจารยรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการฯ  ชุดที่  2,4  และ  6 

4. ขอใหประธานอนุกรรมการสภาอาจารยรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการ  ชุดที่  6 

5. ขอใหประธานคณะกรรมการแตละชุดเลือกกรรมการและใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาแตงตั้ง  เพื่อจักไดดําเนินการตามวัตถุประสงคโดยเรงดวนตอไป 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อคณบดีเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการดังนี้  

   1 .  คณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณ 

       -   คณบดคีณะเกษตรศาสตร/ คณบดีคณะบริหารศาสตร  
2.  คณะกรรมการดานวชิาการและการพัฒนานักศึกษา 

        -  คณบดคีณะศิลปศาสตร  /ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
3.  คณะกรรมการดานสงเสริมการวิจัย  สรางนวตักรรมและบริการวิชาการ 
       -  คณบดคีณะศิลปศาสตร/คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
4.  คณะกรรมการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
       -   คณบดคีณะวิทยาศาสตร / คณบดวิีทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
5.  คณะกรรมการดานการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
      -    คณบดคีณะนิติศาสตร/คณบดคีณะศิลปประยุกตและการออกแบบ 

6.  คณะกรรมการดานการพฒันาบริการจดัการองคกรและงานบุคคล 
      -   คณบดคีณะเภสัชศาสตร  /คณบดคีณะรัฐศาสตร   

7.  คณะกรรมการดานการเสริมสรางความเปนเลิศทางดานฐานขอมูลและองคความรู 
    -   คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร / คณบดีคณะเกษตรศาสตร 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1 รายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  2552 ณ สิ้นไตรมาสที่  2และ3 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการดําเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  2552 ณ ส้ินไตรมาสที่  2 และ 3  ตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตัวบงชี้ที่  1.1  (มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
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แผนใหครบทุกภารกิจ)  ในเกณฑมาตรฐาน  ขอที่  5  ไดกําหนดใหมีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมนิผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้  อยางนอยปละ  2  คร้ัง  และรายงานผลตอผูบริหารและสภามหาวิทยาลัย นั้น 
  กองแผนงาน  จึงใครขอรายงานผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2552  ณ  ส้ินไตรมาส  2  และ  3  ของโครงการตามแผนฯ  ทั้งสิ้น  559  โครงการ  จําแนก
ตามผลสําเร็จของตัวบงชี้  และไตรมาสตางๆ  ไดดังนี้ 
 

สถานะตัวบงชี ้ ไตรมาส  2 ไตรมาส  3 
จํานวนตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย 46 406 
จํานวนตัวบงชี้ที่ไมบรรลุเปาหมาย 5 11 
จํานวนตัวบงชี้ที่อยูระหวางดําเนินการ 946 880 

รวมท้ังสิ้น 997 997 
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม)  
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ   
 

 

5.2 การใชงานระบบเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 
รก. อํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย   นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  การใชงานระบบ

เครือขายภายในมหาวิทยาลัย  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  พ.ศ.  
2550  ได   ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา   เมื่อวันที่   18  มิถุนายน   2550  ซ่ึงกําหนดใหผูใหบริการ                   
(ซ่ึงหมายความถึง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดวย)   จะตองดําเนินการตามาตรา  26  โดยถาหากผูใหบริการไม
ดําเนินการอาจจะเขาขายการกระทําตามมาตรา ที่  15  

“ผูใชบริการ ”  หมายความวา 
 (1)  ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเตอรเน็ต  หรือใหสามารถติดตอถึงกันไดโดยประการอื่น  
โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง  หรือในนามหรือเพื่อ
ประโยชนของบุคคลอื่น 
 มาตรา  26  ผูใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมนอยกวาเกาสิบวันนับแต
วันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอร  แตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษา
ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร ไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวก็ได 
 ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการ
นับตั้งแตเร่ิมใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง 
 ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด  อยางไร  และเมื่อใด  ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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 มาตรา  15  ผูใหบริการผูใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมีการกระทําความผิดตามมาตรา  14                   
ในระบบคอมพิวเตอรที่อยูในความควบคุมของตน  ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามมาตร  14 
 ดังนั้น  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2552  การใชระบบเครือขายอินเตอรเน็ตติดตอออกสูภายนอก
มหาวิทยาลัย  ผูใชบริการ  (นักศึกษา  เจาหนาที่  บุคลากร  คณาจารย)  จําเปนจะตองแสดงการพิสูจนตัวตน
(Authentication)  กอน  ทั้งนี้  หากคณะ/หนวยงาน  มีขอสงสัยหรือตองการขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
มอบหมายเจาหนาที่คณะ/หนวยงาน  สอบถามไปที่  นางสาวกรรณิการพร  กุลบุญญา  หมายเลขภายใน  3107  
และนายวิมล  แสวงวงศ   หมายเลขภายใน  1503  สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย   
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 

5.3 รายงานผลการดําเนินโครงการตามหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและสังคม  (ตนกลาอาชีพ) 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายงานผลการดําเนิน
โครงการตามหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและสังคม  (ตนกลาอาชีพ)            
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดเขารวมเปนสถาบันฝกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผูวางงานเพื่อสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน  (ตนกลาอาชีพ )  รวมกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และได
ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ  มาตั้งแตเดือนเมษายน  2552  นั้น  ในการนี้โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการ
วิจัยฯ    จึงขอรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม   
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ   
 
 
 
 

5.4 โครงการมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการประจําป พ.ศ. 2552 
ผูอํานวยการกองกลาง  นําเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ  โครงการมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ

ประจําป  พ.ศ.  2552  โดยมีขอมูลผูเกษียณอายุราชการประจําป  2552  คือ  รองศาสตราจารย ดร. วรพงษ             
สุริยภัทร  คณะเกษตรศาสตร  และ  อาจารยอรุณี  ยี่ทอง  คณะศิลปศาสตร    
วันเวลาและสถานที่ในการจัดงาน 

1. กําหนดการจัดงานในวันพฤหัสบดีที่  17  กันยายน  2552  ณ  หองประชุมศรีเมืองใหม  
และหองประชุมพิบูลมังสาหาร  ช้ัน  3  สํานักงานอธิการบดี (หลังใหม)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กําหนดการ 

08.00  น. -  09.00  น. เจริญพระพุทธมนตและถวายภัตตาหาร (หองประชุมพิบูลมังสาหาร) 
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09.00  น. พิธีบายศรีสูขวัญ (หองประชุมศรีเมืองใหม) 
ผูบริหารหรือผูแทนคณะ  ผูกแขนผูเกษียณอายุ 

10.00  น. ฉายวีดีทัศนประวัติ/ผลงานผูเกษียณอายุราชการ 
อธิการบดีกลาวความรูสึกและมอบของที่ระลึก 
คณบดีทั้ง  2  คณะกลาวความรูสึก 
หนวยงานตางๆ  มอบของที่ระลึก 
ผูเกษียณอายุกลาวความรูสึก 

12.00  น. รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน  ซุมอาหาร (บริเวณสนามหญาสระน้ํา                     
หนาอาคารสํานักงานอธิการบดีหลังใหม) 

 

คณะทํางานที่ไดดําเนินการจัดทําและมอบใหผูเกษียณอาย ุ

 1.   ทําหนังสือแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ  จํานวน  500  เลม  เปนลักษณะรูปเลม (A5  
หนาปก  4 สี  4  หนา  อาบมัน  กระดาษปอนด  70  แกรม  กอปปปร้ิน เลมละ  20  บาท  เปนเงิน  10,000  บาท) 
                      2.   คํากลาวมุทิตาจิต  เปนสาสนจากนายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดีและผูบริหารคณะ/หนวยงาน
ตางๆ  รวมทั้งคําแสดงมุทิตาจิตจากบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (ฝายเลขานุการไดรวบรวมโดยใหคณะ
ศิลปศาสตรเปนกองบรรณาธิการกอนสงใหโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 

  3.   จัดทําวีดีทัศนเพื่อแสดงประวัติและผลงานของผูเกษียณอายุราชการ ทั้งสองทาน   
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

1. ขอความอนุเคราะหคณะ/หนวยงานตางๆ  สงการแสดงความยาวไมเกิน  10  นาที 
2. เชิญชวนผูบริหาร /บุคลากรคณะหนวยงานตางๆ  เขารวมงานในวันที่  17  กันยายน  2552    

 
 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมรับทราบ  

 
 

ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่นๆ         

6.1  หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  2551  และการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
รางวัลประจําป  2551  และการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษ   
ความเปนมา 

ดวยสํานักงาน ก.พ.ร.  ไดแจงกรอบวงเงินรางวัลประจําป  2551  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
ที่ คํานวณจากคะแนนรวมไดคาคะแนน  3.599  คะแนน (เต็ม  5  คะแนน)  และจํานวนเงินรางวัลที่ไดรับจัดสรร
ประจําป  2551  จํานวน  1,823,085.90  บาท (หนึ่งลานแปดแสนสองหมื่นสามพันแปดสิบหาบาทเกาสิบสตางค)  
และมีเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร  (เงินสมทบใหผูปฏิบัติงาน) ที่ไดรับจัดสรร  ดังนี้ 
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ประจําป จํานวนเงินเพิม่พิเศษท่ีไดรับจัดสรร  (บาท) 
2549  (สมทบรอยละ  30) 555,226.66 

2550  (สมทบรอยละ  50) 741,002.32 

2551  (สมทบรอยละ  50) 852,668.12 

หลักการ 

 ตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  และเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร  (เงินสมทบ) 
สํานักงาน ก.พ.ร.  กําหนดใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทําหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
รางวัล ตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร.  กําหนด และดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
รางวัลสําหรับผูบริหารและสําหรับหนวยงาน  เพื่อจายใหแกขาราชการ และลูกจางประจําในสังกัด 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
1. คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลไดพิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล  

ประจําป  2551  และการจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร (เงินสมทบใหผูปฏิบัติงาน)  ประจําป  2549-2551                   
จึงขอนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและใหความเห็นชอบในหลักการ 

2. พิจารณากรณีเงินรางวัลผูบริหาร  สําหรับตําแหนงรองอธิการบดี   จํานวน   3  ตําแหนง                   
(ที่ใชเงินนอกงบประมาณ)  โดยใชเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร  (เงินสมทบใหผูปฏิบัติงาน)  ประจําป  2551 

3. คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล  มีขอเสนอสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ซ่ึงไมไดรับจัดสรรเงิน
รางวัลประจําป  2551  โดยขอใชเงินรายได  เพื่อสมทบเปนเงินรางวัลใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีผล                   
การปฏิบัติงานประจําป  2551  ใหไดรับในอัตราเทากับขาราชการ/ลูกจางประจําที่ไดรับ ในสวนที่ 1                   
(อัตรา  1759.74  บาท/คน)  รวมเปนเงินจํานวน  777,478  บาท  
 

 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  2551  และการ

จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร  ประจําป  2549 – 2551    ดังนี้ 
 1.   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจําป  2551 และหลักเกณฑ 
การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร (เงินสมทบ  ประจําป  2549-2551)ตามที่คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลเสนอ 

 2.  ท่ีประชุมไดพิจารณาใหจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษผูบริหาร (เงินสมทบ) ประจําป  2551  ใหผูดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดี (เงินรายได)  จํานวน  3  ตําแหนง  โดยใหไดรับเทากับอัตราเงินรางวัลผูบริหารที่ดํารง
ตําแหนงรองอธิการบดีไดรับ 

3.  ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ  การจัดสรรเงินรางวัลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ซ่ึงไมไดรับเงิน
รางวัลประจําป โดยขอใหตรวจสอบงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับนํามาจัดสรรสมทบเปนเงิน
รางวัลใหพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีผลการปฏิบัติงานประจําป 2551  ใหไดรับในอัตราเทากับขาราชการ/
ลูกจางประจําท่ีไดรับ ในสวนท่ี  1 
 
 
 






