
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่  8/2553 

วันอังคารที่   10  สิงหาคม  2553     เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมวารินชําราบ  ชั้น  3   สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………………… 
         ผูมาประชุม 
 

1. อธิการบดี ศ.ประกอบ วิโรจนกูฏ ประธาน 
2. รองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค อ.นิธิศักดิ ์ แกวเสนา กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.อุทิศ อินทรประสิทธิ์ กรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ ผศ.กังวาน ธรรมแสง กรรมการ 
5. (แทน)คณบดคีณะเกษตรศาสตร อ.นรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 
6. คณบดีคณะเภสัชศาสตร รศ.นงนิตย ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
7. รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารศาสตร อ.ประวิทย อนันตวราศิลป กรรมการ 
8. คณบดีคณะวทิยาศาสตร ผศ.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ กรรมการ 
9. คณบดีคณะศลิปศาสตร ผศ.อินทิรา ซาฮีร กรรมการ 
10. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร รศ.สถาพร โภคา กรรมการ 
11. คณบดีวิทยาลยัแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รศ.นพ.ปวน สุทธิพินิจธรรม กรรมการ 
12. (แทน)คณบดคีณะศิลปประยุกตและการออกแบบ อ.เสกสรร ศรีสันต กรรมการ 
13. คณบดีคณะรัฐศาสตร รศ.ธงชัย วงศชัยสุวรรณ กรรมการ 
14. คณบดีคณะนติิศาสตร ผศ.บรรลือ คงจันทร กรรมการ 
15. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.บรรชา บุดดาด ี กรรมการ 
16. รองอธิการบดีฝายบริหาร อ.สุภชัย หาทองคํา กรรมการและ 

เลขานุการ 
17. รก. หัวหนางานสารบรรณ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
 ผูไมมาประชมุ    

1. รองอธิการบดีฝายพัฒนา รศ.ทวีคูณ สวรรคตรานนท ติดราชการ 
2. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพนัธ   ผศ.ภัทรียา วิสัยจร ติดราชการ 
3. รองอธิการบดีฝายวางแผนและสารสนเทศ ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน ติดราชการ 
4. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา อ.ไท แสงเทียน ติดราชการ 
5. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ผศ.นองเล็ก  คุณวราดิศยั ติดราชการ 
6. ผูชวยอธิการบดีฝายวจิัยและบริการวิชาการ ผศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ ติดราชการ 
7. รก.ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ผศ.มนูญ ศรีวิรัตน ติดราชการ 
8. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี ธนสันติ ลาพักผอน 
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 ผูเขารวมประชุม    

1. รศ.ศุภกร ภูเกดิ รองประธานสภาอาจารย 
2. ดร.สุรีย ธรรมิกบวร รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
3. ผศ.ระพีพันธ ปตาคะโส รองผูอํานวยการฝายบริหาร  สํานักวิทยบริการ 
4. นายธีระศักดิ ์ เชียงแสน ผูอํานวยการกองแผนงาน 
5. นางสาวสิริพัฒน ลาภจิตร หัวหนางานบริหารบัณฑิตศกึษา   กองบรกิารการศึกษา  
6. นางสาวรุงตะวัน คุณสมบัติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ    

- ไมมี    -  

 
 
 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ครั้งที่ 7/2553  
เมื่อวันอังคารที่  13  กรกฎาคม 2553   

ประธาน  ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  คร้ังที่  7/2553    เมื่อวันอังคารที่  13  กรกฎาคม  2553  โดยการแจงเวียนรับรองมติที่ประชุม      
ตามบันทึกขอความที่  ศธ  0529.2.1/ ว 544    ลงวันที่   29  กรกฎาคม   2553   

รายละเอียด เดิม แกไข 

ระเบียบวาระที่  4.3       
 หนาที่  11   
บรรทัดที่  3                      
(ตัดขอความ) 

                  
 รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  นําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินยืมเพื่อการจัดหารถ
ตูสําหรับใชเพื่อ กิจกการของคณะพยาบาลศาสตร  ใน
ปงบประมาณ  2554   ภายในเดือนพฤศจิกายน  2553  
คณะพยาบาลศาสตรจะรับอาจารยเพิ่มอีก จํานวน  8  
อัตรา เพื่อรองรับนักศึกษาที่เขามาในปการศึกษา  2554  
และเพื่อใหสัดสวนของอาจารย : นักศึกษา  เปนไปตาม

เกณฑของสภาการพยาบาล  อีกทั้งคณะไดเตรียมการใน
การวางแผนเพื่อปองกันเรื่องการขาดอัตรากําลังของ
อาจารย  โดยจะเปดรับเพิ่มอีก  4 อัตรา เพื่อบริหารความ
เสี่ยงการขาดอาจารย  (ปงบประมาณ  2554  รับอาจารย
เพิ่มจํานวน 12 ของอัตรา)  ทั้งนี้จะตองรับเพิ่มตอเนื่องอีก  
3  ป  จนกวานักศึกษารุนที่ 1  จะสําเร็จการศึกษา 

 
 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
การจัดสรรเงินยืมเพื่อการจัดหารถตู
สํ าหรับใช เพื่ อ  กิ จกรรมของคณะ
พยาบาลศาสตร   ในปงบประมาณ  
2554    ในการรับ-สง   นักศึกษาฝก
ภาคปฏิบั ติ ท่ี โรงพยาบาลและศูนย
สุขภาพชุมชน 



    

 

 - 3 - 

รายละเอียด เดิม แกไข 

ระเบียบวาระที่  5.7 

หนา  19   
             

 
 

-  ขอเพ่ิมเติม - 

 
              ประธาน  นําเสนอที่ประชุมใน
เร่ืองการออกแบบพื้นที่ ท่ี ใชรวมกัน  
ของคณะที่ไมมีพื้นที่ของตนเอง  คือ 
คณะนิติศาสตร / รัฐศาสตร /บริหาร
ศาสตร  โดยเห็นควรวา  คณะพยาบาล
ศาสตร  ก็ควรจะสามารถใชพื้นที่ใน
กลุมนี้ได   
              ท้ั ง นี้   รอ งอธิ ก า รบดี ฝ า ย
วางแผนและสารสนเทศ  จักไดนําเสนอ
แบบในเดือนกันยายน   2553  ในชื่อ
อาคาร   “ สยามบรมราชกุมา รี  60  
พรรษา  ”  โดยประสานกับคณะศิลป
ประยุกตและการออกแบบ 

 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชมุโดยมีการแกไข 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารสวนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเทาคณะ  พ.ศ..........  
  รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  5/2553  ในวันอังคารที่  20  พฤษภาคม  2553  โดยที่ประชุมรับทราบ
และขอใหปรับปรุงตามประเด็นที่คณะกรรมการบริหารฯ ไดนําเสนอเพิ่มเติม  เพื่อนําเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป นั้น  

ในการนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ไดมีมติคราวประชุมครั้งที่3/2553 เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  
2553  ใหจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการบริหารสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ  
ซ่ึงจัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย  ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2540  
และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533   เพื่อใชบริหารและดําเนินงานของคณะใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้น 
  ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับดังกลาว  ตามมติสภามหาวิทยาลัยและ
บทบัญญัติตามมาตรา  3  มาตรา  4  มาตรา  6  และมาตรา  7  แหงพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของ
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สถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  2550  และมาตรา  25  มาตรา  28  และมาตรา  29  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  2533  และฉบับที่   2    พ.ศ.  2541  เสร็จสิ้นแลว 

  และกําหนดเชิญประชุมคณบดีที่เกี่ยวของ  คือ  คณะบริหารศาสตร/คณะนิติศาสตร/คณะ
รัฐศาสตร/คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ/วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข/โครงการจัดตั้ง              
คณะพยาบาลศาสตร   เมื่อวันศุกรที่  6  สิงหาคม  2553  ณ  หองประชุมวารินชําราบ  เพื่อพิจารณารางขอบังคับ  
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม) 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ และขอใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตอไป 
 

 

3.2  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  คณบดีและ
ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ................. 
  รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  4/2553  ในวันพุธที่  7  เมษายน  2553 โดยท่ีประชุมได
ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการศูนย   
โดยกําหนดใหเปนขอบังคับเดียวกันกับหลักเกณฑการสรรหาคณบดี  แตใหแตกตางกันในเรื่องคุณสมบัติซ่ึง
เปนไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  และกําหนดใหคณะกรรมการในชุดกรรมการสรรหาคณบดี    
ขอใหเปนกรรมการที่ เปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย   จํานวน  1 ทาน  และกรรมการที่มิได เปน
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อีก  1  ทาน   ทั้งนี้ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ  ใหโครงการจัดตั้ง 
กองการเจาหนาที่นําเสนอหลักการตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป   นั้น   

ในการนี้ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ไดมีมติคราวประชุมครั้งที่ 4 /2553  เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  
2553   ใหปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  คณบดีและ
ผูอํานวยการวิทยาลัย  พ.ศ.  2551  ในประเด็นองคประกอบคณะกรรมการสรรหาและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์
เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีและผูอํานวยการวิทยาลัย  นั้น 

  บัดนี้   ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับดังกลาว   ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยและบทบัญญัติตามมาตรา  12  มาตรา  24  มาตรา  25  มาตรา  27  และมาตรา  36  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2533  และฉบับที่  2  พ.ศ.  2541  เสร็จสิ้นแลว   (รายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบทายรายงานการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาคณบดี  และ
ผูอํานวยการวิทยาลัย พ.ศ.......... 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ  และขอใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตอไป 
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3.3  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ผูอํานวยการ
สถาบัน  ผูอาํนวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย   พ.ศ................. 
  รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  4/2553  ในวันพุธที่ 7 เมษายน  2553 โดยที่ประชุมไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการศูนย              
โดยกําหนดใหเปนขอบังคับเดียวกันกับหลักเกณฑการสรรหาคณบดี  แตใหแตกตางกันในเรื่องคุณสมบัติซ่ึง
เปนไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  และกําหนดใหคณะกรรมการในชุดกรรมการสรรหาคณบดี ขอให
เปนกรรมการที่เปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จํานวน 1 ทาน และกรรมการที่มิไดเปนคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  อีก  1  ทาน   ทั้งนี้ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบในหลักการ  ใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
นําเสนอหลักการตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป   นั้น   

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัย  มติคราวประชุมครั้งที่  4/2553  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2553        
ใหปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา  ผูอํานวยการสถาบัน  
ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย  พ.ศ.  2540   ใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา  คณบดี และผูอํานวยการวิทยาลัย นั้น  
  บัดนี้   ฝายบริหารมหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับดังกลาว   ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยและบทบัญญัติตามมาตรา  12  มาตรา  24  มาตรา  33  และมาตรา  36  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2533  และฉบับที่  2  พ.ศ.  2541  เสร็จสิ้นแลว   (รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบทายรายงานการประชุม) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 -  พิจารณารางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูอํานวยการ
สถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศูนย พ.ศ.......... 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมติเห็นชอบตามเสนอ และขอใหนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ตอไป  
 
 

3.4  ขอแกไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุย
วิทยฐานะและครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  3/2553  ในวันอังคารที่  2  มีนาคม  2553  โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การขอแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะและ
ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นั้น   
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ในการนี้คณะเภสัชศาสตร  ไดทําบันทึกขอความที่  ศธ  0529.11/6928  ลงวันที่  1  กรกฎาคม  
2553  เร่ืองการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย  
สาขาวิชาโฮมิโอพาธียของคณะเภสัชศาสตร  ซ่ึงเปนหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตร  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทยทางเลือก  หลักสูตรใหม  พ.ศ.  2552  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2551  และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดรับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่  7  เมษายน  2552  
ในภาคการศึกษาที่    1  ปการศึกษา  2553  จะมีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร  จํานวน  37  คน 

  ในรอบปที่  ผานมา  มีผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  จากหลักสูตรกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง   รับประกาศนียบัตรบัณฑิตจากนายกสภามหาวิทยาลัย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการ
ส่ือสาร  สําเร็จการศึกษาจํานวน  4  คน  แตไมไดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมได
กําหนดครุยวิทยฐานะ 

  ตามพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2533  หมวด  4  ปริญญาและเครื่องหมาย
วิทยฐานะมาตรา  44  กําหนดใหปริญญาของมหาวิทยาลัยมีสามชั้น  คือ 

  เอก  เรียกวา  ดุษฎีบัณฑิต   ใชอักษรยอ  ด. 
  โท   เรียกวา  มหาบัณฑิต   ใชอักษรยอ  ม. 
  ตรี   เรียกวา  บัณฑิต   ใชอักษรยอ  บ. 
  จากมาตรานี้  มหาวิทยาลัยไดจัดทําพระราชกฤษฎีกาวาดวยช่ือปริญญา  อักษรยอ  ครุยและเข็ม
วิทยฐานะแลว  จํานวน  3  ฉบับ 

  ในมาตรา  47   สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนด  ใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญาและประกาศนียบัตรสําหรับสาขาใดได  ดังนี้ 

(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาใด  ภายหลังที่ไดรับปริญญา
แลว 

(2)   อนุปริญญา  ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอนถึง
ขั้นไดรับปริญญาตรี 

(3) ประกาศนยีบตัร    ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะทาง 

และมาตรา   49  มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะ   หรือเข็มวิทยฐานะเปน
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 

การกําหนดลักษณะ  ชนิด ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และ
ครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

จากขอมูลดังกลาวขางตน  พบวา มหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตซึ่งอยู
ในขายที่มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะได  เปนเปนเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะ  
และมหาวิทยาลัยยังไมมีช่ือประกาศนียบัตรและครุยวิทยฐานะในพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ประเด็นนําเสนอเพื่อพิจารณา 
(1) งานพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบแลว การเขารับปริญญาของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินงานผาน

มาเปนการรับตามมาตรา 44  ที่กําหนดปริญญาไว 3 ช้ัน เนื่องจากหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามขอ(1) ที่
ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังที่ไดรับปริญญาแลว เปนมาตรา 47 จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา วาเห็นสมควรใหเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ตามมาตรา 47 ไดหรือไม 

(2) หากเห็นชอบใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตรได เสนอขอเพิ่มเติมแกไขในรางพระราช
กฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 4 รวมทั้งกําหนดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยะฐานะ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีสิทธิ
ใชครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ ทั้งนี้ ยังไมสามารถเขารับไดในป 2553 เนื่องจากยังไมไดตราเปนพระราช
กฤษฎีกา ควรรอจนกวากฎหมายจะมีผลบังคับใช 

ท้ังนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมใหผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร ไมตองเขารับพระราชทานปริญญาบัตร   เนื่องจากมิใหเปนการรบกวนเบื้องพระยุคลบาท
จนเกินไป   ดังนั้นจึงไมตองแกไขเพิ่มเติมในรางพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัยฉบับท่ี  4     
 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ  
 

 

3.5  การพิจารณาเลือกกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา   การพิจารณาเลือกกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม  สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่  11/2552  ในวันอังคารที่  1  ธันวาคม  2552  โดยที่ประชุมไดมีมติให               
งานประกันคุณภาพฯ  ประสานหารือกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สทศ.) เพื่อ
ขอความชัดเจนในรายละเอียดการพิจารณาการประชุมการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม  ในเรื่องนิยามและ
มาตรฐานตัวบงชี้เฉพาะในแตละกลุมสถาบัน  เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกกลุมสถาบัน  
เพราะถาหากพิจารณาโดยขาดความละเอียดรอบคอบ  อาจสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยในระยะยาว 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  ไดแจงวาอยูระหวางการ
พัฒนาเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ใหมีความชัดเจน  เพื่อนําไปใชในการประเมินไดอยางถูกตอง                
ตรงตามหลักการและวัตถุประสงคของมาตรฐานและตัวบงชี้   โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน  
2553  และประกาศใชในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  สําหรับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา  ใหมหาวิทยาลัย
ดําเนินการตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  กําหนด  โดยสํานักงานฯ  (สมศ.)             
จะยึดตามที่มหาวิทยาลัยไดแจงตอสกอ. 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ไดประกาศใชคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2553  เมื่อวันที่  19  กรกฎาคม  2553  โดยเกณฑ                 
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การประเมินของแตละตัวบงชี้จะสอดคลองกับประเภทหรือกลุมสถาบัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                
เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ประเภทหรือกลุมสถาบันแบงออกเปน  4  กลุม  ดังนี้ 
  กลุม  ก  วิทยาลัยชุมชน 

  กลุม  ข  สถาบันที่เนนระดบัปริญญาตรี  (กลุม ข) 
  กลุม  ค  สถาบันเฉพาะทาง  คือ 

   ลักษณะที่  1  เปนสถาบันที่เนนระดับบณัฑิตศึกษา  (กลุม  ค 1)  และ 

   ลักษณะที่  2  เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  (กลุม  ค 2) 
  กลุม  ง   สถาบันที่เนนการวจิัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดบับัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก (กลุม ง )   
  ในการนี้  คณะกรรมการประกันคุณภาพ  (สภามหาวิทยาลัย)  ไดประชุมรวมกับคณะทํางาน
ประกันคุณภาพ  เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2553  ไดพิจารณาขอเสนอแนะวา  กลุมสถาบันที่สอดคลองกับ
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ  กลุม  ค    สถาบันเฉพาะทาง  ลักษณะที่  2    เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  
(กลุม  ค 2) ดังนั้น  ใหงานประกันคุณภาพฯ  นําเสนอขอมูลและการเลือกประเภทหรือกลุมสถาบันตอ    
คณะกรรมการบริหารและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับตอไป 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  กําหนดกลุมสถาบัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  คือ  
กลุม  ค  สถาบันเฉพาะทาง  ลักษณะที่  2  เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี  (กลุม 2)  เนื่องจาก  สอดคลองกับ
ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ และสภาพความเปนจริงของมหาวิทยาลัย  โดยการกําหนดกลุมสถาบันดังกลาวใช
เปนแนวทางการพัฒนา   เพื่อเตรียมความพรอมการประเมินคุณภาพภายใน  ตั้งแตปการศึกษา  2553   เปนตนไป 
และการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบสาม (พ.ศ.  2554-2558)  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยสามารถเปลี่ยนกลุมที่เลือกไว
ไดตามสภาวการณของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนไป 

  กลุม  ค  2  แตกตางจาก  กลุม  ข  และกลุม  ง  ดังนี ้
                            - มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาครฐัหรือเอกชนที่
เกี่ยวของกับวชิาชีพของหลักสูตร  มากกวารอยละ  30  ของหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  (ตัวบงชี้  
2.1  ระบบและกลไกการพฒันาและบริหารหลักสูตร  เกณฑขอ 6)  
  กลุม  ค 2  มีความเหมือน   กลุม  ข  แตแตกตางจากกลุม  ค 1  และ  ง  ดังนี ้

-       มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน  
หรือจากสภาพปญหาของสังคม  เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม  และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด  (ตัวบงชี้  4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เกณฑขอ  8 ) 
ความหมาย 

  กลุม  ค  สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา  ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ  วิทยาศาสตรชีวภาพ  สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร 
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะ  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู
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ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง  หรือเนนทั้งสองดาน  รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน  2  
ลักษณะ 

  ลักษณะที่  1  เปนสถาบันที่เนนระดับบณัฑิตศึกษา 
  ลักษณะที่  2  เปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี 
 

 

 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ในการเลือกสถาบันเพื่อการประเมินคุณภาพ   รอบสาม  เปน  กลุม  ค  

สถาบันเฉพาะทาง  ลักษณะที่  2  เปนสถาบันท่ีเนนระดบัปริญญาตร ี(กลุม  ค 2) 
 

 

3.6 รายงานผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2552 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา    สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  7/2553  ในวันอังคารที่  13  กรกฎาคม  2553  โดยที่ประชุมไดมีมติ
เห็นชอบ (ราง)  ผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  ประจําป  2553  และมหาวิทยาลัยไดประเมินคุณภาพ
ภายในปการศึกษา  2552   โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก  ในระหวางวันที่  2-4  สิงหาคม  2553  
คณะกรรมการประกอบดวย 1)  รศ.พญ. นันทนา  ศิริทรัพย  ประธานกรรมการ  2) รศ.ดร.เพ็ญศรี  ทองนพเนื้อ  
3)  ดร.วรรทณา  สินศิริ  4)  ผศ.ดร.ประพันธุ  โอสถาพันธ  5)  ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต  6)  ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค  
และ 7)  ดร.สุรชัย  จูมพระบุตร  กรรมการ  โดยมีงานประกันคุณภาพฯ  เปนเลขานุการ 

  กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  คณะกรรมการฯ  ดําเนินการตรวจประเมินตาม  10  
องคประกอบ    และ  35  ตัวบงชี้  โดยเพิ่มจากปการศึกษา  2552  คือ  องคประกอบที่  10  สถานศึกษา  3  ดี  
และตัวบงชี้คุณภาพ  2  ตัวบงชี้ 
  การกําหนดจุดเนนของมหาวิทยาลัยคือ  มหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  ซ่ึงถือ
ปฏิบัติมาตั้งแตปการศึกษา  2550 -2552   
 ผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ปการศึกษา  2552 

  1.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  เฉพาะตวับงชี้  สกอ.  พบวา   

•     เฉพาะ  9  องคประกอบ  (เดิม) ระดับดี  เหมือนปการศึกษา  2552  แตคาคะแนนลดลง              
จาก   2.44   คะแนนเปน  2.41  คะแนน 

 รวม  10  องคประกอบ    ระดับดี (2.44  คะแนน) 
2. พัฒนาการจากปท่ีผานมา  (ปการศึกษา  2552)  แยกตามองคประกอบ  พบวา  

•     องคประกอบที่รักษาระดับผลการดําเนินงาน  ในระดับ  ดีมาก  (3  คะแนน)  จํานวน  4  
องคประกอบ  คือ องคประกอบที่  3  การพัฒนานักศึกษา  องคประกอบที่  4  การวิจัย  องคประกอบที่  6              
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และองคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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•    องคประกอบที่มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น  จํานวน  2  องคประกอบ  คือ 

- องคประกอบที่  1  ปรัชญาฯและแผนการดําเนินการ  จากระดับ  “ ยังไมได

คุณภาพ ”  เปน  “ พอใช ” 

- องคประกอบที่  5   การบริการวิชาการแกสังคม  จากระดับ “ พอใช ”  เปน“ ดีมาก” 

•    องคประกอบที่มีผลการดําเนินงานลดลง  จํานวน  3  องคประกอบ  คือ   

- องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน  อยูในระดับ  “ พอใช ”  เหมือนเดิม  แตละ

คะแนนจาก  2  คะแนน  เปน  1.92  คะแนน 

- องคประกอบที่  7  การบริหารและจัดการ  จากระดับ  “ ดีมาก ”  เปน  “ ดี ” 

- องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ จากระดับ  “ ดี ”  เปน  “ พอใช ” 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2552   และเห็นควรมอบหมายใหกองแผนงานและ
หนวยงานที่เกี่ยวของนําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  
2554  เพื่อเปนการยกระดับและรักษาคุณภาพการดําเนินงานใหไดมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน                   
ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในปการศึกษา   2553  ตอไป 

 ประเด็นที่ควรพิจารณานําไปสูการพัฒนา  มีดังนี้ 
 1.  จํานวนและคุณภาพของอาจารย  เชน  จํานวนนักศึกษาตออาจารย  คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ  
จํานวนอาจารยที่ไดรับรางวัลทางวิชาการ  จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนทําวิจัยทั้งภายในและภายนอก  จํานวน
อาจารยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  และบทความที่ไดรับการอางอิง  (Citation)                   

ใน  refereed  journal   หรือฐานขอมูลระดับชาติหรือนานาชาติ  และการสนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนตางๆ             

โดยอาจพิจารณาเปนรายภาควิชา/กลุมสาขาวิชา  และคณะ/หนวยงานเทียบเทา 
 2  กระบวนการดําเนินการตางๆ  เชน  การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  ใหบรรลุ
เปาหมาย  การพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษา  (TQF) การรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางคณะ/หนวยงานกับภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพของหลักสูตร  การพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสงเสริม
และพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  และผูใชบัณฑิต การบริหารและ
พัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ                
การสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน  หรือจากสภาพปญหาสังคม  เพื่อสนองความ
ตองการของทองถ่ินและสังคม  เปนตน 

 3.  ผลผลิต  ประเด็นที่ควรระวัง  คือบัณฑิตที่ไดงานทํา  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  การนําผลงานวิจัยของนักศึกษาและอาจารยไปประยุกตใช
ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการตอสังคม  เปนตน 
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                       ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพภายใน  ประจําป
การศึกษา  2553  ในเรื่องเกณฑการประเมิน  ท่ีตองมีการพัฒนาในดานกระบวนการดําเนินการตางๆ  โดยเฉพาะ
ในการจัดทําแผน  พบวา  ไมมีการวิเคราะหและไมพบการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรระดับมหาวิทยาลัย  จึงเห็นควรมอบกองแผนงาน  เพื่อรับผิดชอบดําเนินการพิจารณาปรับปรุง              
และรวมกลุมงานตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดทํางบประมาณรวมกันและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา  2552            

โดยมอบกองแผนงานพิจารณานําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดทําแผนงบประมาณเงินรายได                   
ประจําป  2554    ตอไป 
 
 

3.7  การพิจารณาทบทวนการเปดประตูมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (เพิ่มเติม) 
  ประธานท่ีประชุม  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 5/2553 ในวันอังคารที่  20  พฤษภาคม   2553  โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและยืนยันตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  9/2550   เมื่อวัน
อังคารที่  30  ตุลาคม  2550 โดยมีมติยืนยันใหเปดประตูเขา-ออกขางศูนยอาหารติดกับหอพักนักศึกษา 4 หลัง   
โดยขอใหโครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมดําเนินการกอสรางประตูและทางเขา-ออก               
โดยเรงดวน ทั้งนี้ในการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ขอใหคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยควรกําหนดใหมีแนวรั้วหรือแนวพุมไมขอบถนนบริเวณที่พัก
อาศัย  นั้น   
   ในการนี้  โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  ไดนําเสนอแผนการเปดประตู
มหาวิทยาลัยเดิมและแผนการเปดประตูเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น  6  จุดดังนี้คือ  (จุดที่เปดอยูเดิม) คือ จุดที่ 1 และ 2  
บริเวณทางเขา-ออกดานหนามหาวิทยาลัย  และจุดที่  3  คือประตู  3  บริเวณงานสวนและสิ่งแวดลอม (เขตพื้นที่
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ใหญ ) (แผนการเปดเพิ่มเติม) จุดที่  4  บริเวณดานขางอาคารหอพัก
นักศึกษา (เขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลธาตุ) จุดที่  5 บริเวณพื้นที่ติดศูนยอาหารและหอพัก
นักศึกษา  (เขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเทศบาลตําบลคําขวาง ) และ จุดที่  6  บริเวณสวนบริการชุมชน 
ดานหนามหาวิทยาลัยติดปมน้ํามันและอาคารศูนยประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ    
  ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมไดรับการประสานจากองคการบริการ
สวนตําบลธาตุและสํานักงานเทศบาลตําบลคําขวาง  ไดขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการเปดประตู               
คือบริเวณจุดที่ 4  และจุดที่ 5  บริเวณพื้นที่ติดศูนยอาหารและหอพักนักศึกษา  ซ่ึงเดิมที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยไดมีมติเห็นชอบใหเปดประตูระหวางจุดที่  4  และ  5  ซ่ึงทั้งสองหนวยงานเห็นวาประชาชน
ในบริเวณโดยรอบหรือนักศึกษาอาจจะไมไดรับประโยชนจากการเปดประตูในจุดดังกลาวเทาที่ควร   จึงขอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการเปดประตู (เพิ่มเติม)  ดังกลาว 
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ท่ีประชุมใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม  สําหรับการพิจารณาเปดประตูมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพิ่มเติม เพื่อใหเปนไปดวยความละเอียดรอบคอบ  เห็นควรใหมีการจัดทําประชาพิจารณ  เพื่อรับฟงความ
คิดเห็นของทุกฝายท่ีมีสวนไดเสียและผลกระทบและความเหมาะสมในการพิจารณาเปดประตูมหาวิทยาลัย
เพิ่มเติม   จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  หนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ     รวมท้ังประชาชนโดยรอบพื้นท่ี
มหาวิทยาลัย  เพื่อเปนขอมูลแกคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  สําหรับการวินิจฉัยและดําเนินการตอไป                   
ท้ังนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย   
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  โดยมอบรองอธิการบดีฝายสาธารณูปโภค  พิจารณา

ดําเนินการจัดทําประชาพิจารณ  และนําเสนอขอสรุปและตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  
ตอไป     

 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา     
4.1 เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อรับปริญญากิตติมศักด์ิ  และรางวัลรัตโนบล  ประจําปการศึกษา   
        2552 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกสรรเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  และรางวัลรัตโนบลของ
มหาวิทยาลัย  ประจําป  2552  ความทราบแลวนั้น  บัดนี้คณะกรรมการไดพิจารณาผูทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอขอรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ดังนี้ 

1.  เพื่อใหการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์คร้ังนี้ เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  ขอ 7  คณะกรรมการจึงกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานตาม  ขอ  7.2  ใหคณะวิชา  สถาบัน  หรือสํานัก  พิจารณาเสนอชื่อผูสมควรไดรับเสนอชื่อใหไดรับ
ปริญญากิตติมศักดิ์  ตามคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอ  6  และ ขอ  8  จึงกําหนดแนวทางในการปฏิบัติและการ
พิจารณา ดังนี้ 

แนวทางที่  1  ใหคณะวิชา  สถาบัน  หรือสํานัก  พิจารณาเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติ
ขอ 6  โดยใหผานคณะกรรมการประจําคณะ   สํานัก   ศูนย   ทั้งนี้ให เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตามศาสตร                   
ความเชี่ยวชาญ  สาขา ปริญญา  ที่คณะ สํานัก  ศูนย  รับผิดชอบ  แลวใหเสนอเรื่องตอคณะกรรมการเลือกสรร  
เพื่อเสนอชื่อตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลวเสนอชื่อตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

แนวทางที่  2  ในกรณีมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบจากอธิการบดี  เห็นสมควรใหเสนอชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิตามคุณสมบัติขอ  8   ตอคณะกรรมการเลือกสรรพิจารณาผลงาน  และเสนอคณะกรรมการบริหาร
เพื่อทราบ  แลวเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

แนวทางที่  3  ในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นวา  สมควรมอบปริญญาบัตรตามขอ  8  
และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองแนวปฏิบัติการขอพระราชทานทูลเกลาฯ  ถวายปริญญา
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กิตติมศักดิ์  และพิจารณาเลือกสรรผูสมควรได รับปริญญากิตติมศักดิ์   ลงวันที่   7   กันยายน   2549                   
สภามหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในการประชุมสภามหาวิทยาลัยไดโดยตรง 

  ทั้งนี้  ปริญญากิตติมศักดิ์ที่มอบใหผูทรงคุณวุฒิควรใชช่ือปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เพื่อใหมีความกวางขวางในศาสตร  สาขา  และฝายเลขานุการจัดทําแนวปฏิบัติแจงทุกคณะ  สํานัก  ศูนยทราบ
และถือปฏิบัติตอไป 

2 .   การพิ จ ารณาคุณสมบัติ ผู สมควรได รับปริญญากิ ตติ มศั กดิ์   จํ านวน   3   ราย                   
โดยคณะกรรมการไดพิจารณารายชื่อ  ประวัติ และผลงาน  ดังนี้ 

 2.1  มีมติเปนเอกฉันทใหเสนอชื่อ  พลโทดวงใจ  พิจิด  รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร  ตามหลักเกณฑแนวทางที่  2  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  วาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  ขอ  8  เปนบุคคลที่นายกยองของมิตรประเทศ  เพื่อ
เปนการสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน 

 2.2  มีมติเปนเอกฉันท  ใหเสนอชื่อ  นายชวน  ศิรินันทพร  รับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   ตามหลักเกณฑแนวทางที่  1  และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเร่ืองการพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  ลงวันที่  7  กันยายน  
2549  ขอ  2.1   ผูที่ประสบความสําเร็จในศาสตรที่อางอิงได  และมีวัตรปฏิบัติตามศาสตรนั้น  โดยทํา
คุณประโยชนใหกับทองถ่ินหรือประเทศชาติ 

 2.3  มีมติเปนเอกฉันทใหเสนอชื่อ นายอดิเรก  ศรีประทักษ  รับปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร  ตามหลักเกณฑแนวทางที่  1  และตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวยการใหปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.  2539  ขอ  6.2  และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เร่ืองการพิจารณาเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ลงวันที่  7  กันยายน  2549  ขอ  2.2  ผูที่ใชศาสตร
ประยุกตในอาชีพสวนตัวและทํางานจนเปนที่ประจักษวาเปนประโยชนตอสวนรวม  มหาวิทยาลัย  หรือองคกร
ตางๆ 

3.  การพิจารณาคุณสมบัติผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติใหเสนอ
ผูทรงคุณวุฒิรับรางวัลรัตโนบล  จํานวน  3  รายดังนี้ 

 3.1  ศาสตราจารย  ดร. เอลิวิโอ  โบโนลโล 

 3.2  ศาสตราจารย ดร.พัทยา  สายหู 
 3.3  ศาสตราจารย  ดร. เจตนา  นาควัชระ 

ทั้งนี้  ใหฝายเลขานุการจัดทําประกาศสภามหาวิทยาลัย  ประกาศเกียรติคุณผูทรงคุณวุฒิและ
เสนอใหขอพระราชทานเขาเฝาเพื่อรับรางวัลรัตโนบลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ในชวงเดือนธันวาคมของทุกป 

4.   คณะกรรมการขอใหฝ าย เลขานุการ   แกไขประกาศมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี                   
เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไข  การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  2553  
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ลงวันที่  30  เมษายน  2553  ขอ  2  การเสนอชื่อ  ใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย
รางวัลรัตโนบล  พ.ศ.  2551 

5.  คณะกรรมการเสนอขอใหปรับปรุงพิธีการประกาศเชิดชูเกียรติคุณใหนาเลื่อมใส  เกิดความ
ภาคภูมิใจ  เพื่อใหรางวัลรัตโนบล  เปนรางวัลอันทรงคุณคา  เปนที่ประจักษตอสาธารณะ  โดยใหเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิในจังหวัดอุบลราชธานี  ผูเคยไดรับรางวัลรัตโนบล  หัวหนาสวนราชการตางๆ  มารวมในพิธีดวย 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 1.เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิรับปริญญากิตติมศักดิ์  จํานวน  3  ราย 

 2.เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิรับรางวัลรัตโนบล  จํานวน  3  ราย 

 3.  ขออนุมัติจัดทําประกาศหลักเกณฑและแนวทางการเสนอขอปริญญากิตติมศักดิ์  เพื่อเปนแนวปฏิบัติ
ของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน 

 4.  ขอหารือการแกไข  ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  
พ.ศ.  2553  เพื่อเปนแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยใหชัดเจน  เนื่องจากคณะกรรมการเลือกสรรบางทานเห็นวา
ประกาศในขอ  2  การเสนอชื่อ ระบุวา  “ ผูมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานดีเดนตามคุณสมบัติเพื่อรับรางวัล           

รัตโนบล  ไดแก  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจําคณะ/
สํานัก  ศูนย  วิทยาเขต  คณะกรรมการสงเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัย ” ขอนี้แยงกับระเบียบวาดวยรางวัลรัตโนบล  พ.ศ.  2551 

  ซ่ึงฝายเลขานุการไดศึกษาตามแนวทางการใหรางวัลพระธาตุนาดูน  ที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเคยมีมติใหไปศึกษาเพื่อนํามาปรับปรุงการใหรางวัลรัตโนบลของมหาวิทยาลัย  เพื่อใหเปดกวาง
และหลากหลายมากขึ้น   และในการประชุมครั้งที่  4/2553  เมื่อวันที่  7  เมษายน  2553  มีมติเห็นชอบใหแกไข
จึงไดจัดทําประกาศเพื่อใชในป  2553  จึงเสนอเพื่อพิจารณาวาจะปรับอีกครั้งหรือไม  (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 

มติท่ีประชุม  :    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการดําเนินการดังนี้ 
1. การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  จํานวน  3  ราย  ดังนี้ 

1.1  พลโทดวงใจ  พิจิด ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร 
1.2  นายชวน  ศิรินันทพร   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
1.3  นายอดิเรก  ศรีประทักษ   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      สาขาวชิาเกษตรศาสตร 

2.  การเสนอชื่อผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  จํานวน  3   ราย  ดังนี้ 
1.1 ศาสตราจารย  ดร. เอลิวิโอ  โบโนลโล 
1.2 ศาสตราจารย  ดร.พัทยา  สายหู 
1.3 ศาสตราจารย  ดร.เจตนา  นาควัชระ   

3.  การดําเนินการแกไข  ประกาศหลักเกณฑและเงื่อนไข การคัดเลือกผูสมควรไดรับรางวัลรัตโนบล  ควรแกไข
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    และควรจัดทําประกาศและแจงกําหนดการเสนอใหคณะ/
สํานัก  ไดรับทราบตอไป 
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4.2  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนงบประมาณรายจายและแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผูอํานวยการกองแผนงาน   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  สืบเนื่อง
จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คร้ังที่  5/2553   วันเสารที่  31  กรกฎาคม  2553  ระเบียบวาระที่
เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  
(ทั้งเงินรายไดและเงินงบประมาณแผนดิน)  เพื่อใหการจัดทําแผนงบประมาณรายจายและแผนปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานตางๆ  ในมหาวิทยาลัยใหสอดรับกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา  และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดตอการพัฒนามหาวิทยาลัย  ดังนั้น  กองแผนงาน              
จึงไดกําหนดใหมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนงบประมาณรายจายและแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ  2554  ในวันจันทรที่  16  สิงหาคม  2553  ณ  อาคารปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการวิจัยดาน
การบริหารธุรกิจฯ   โดยไดเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  3   ทาน คือ ศาสตราจารย ดร.กนก 
วงศตระหงาน /รองศาตราจารยประภัสวดี วีระกิตติ /นายโสภณ  สุภาพงษ เปนวิทยากร และมีผูเขารวมประชุม
ประกอบดวย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูบริหาร  คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก  รองคณบดี  รองผูอํานวยการ  
ผูชวยคณบดี  ผูชวยผูอํานวยการ  หัวหนาภาควิชา  หัวหนาสาขาวิชา  ประธานหลักสูตร  ผูอํานวยการกอง  
หัวหนางานในสํานักงานอธิการบดี  รวมประมาณ  200  คน  โดยขออนุมัติใชงบประมาณจากโครงการสัมมนา
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  20  ป 
   ทั้งนี้ ผูอํานวยการกองแผนงาน ไดแจงขอเลื่อนกําหนดการประชุมจากเดิม เปนวันจันทรที่ 23 สิงหาคม 
2553  สถานที่และเวลาเดิม   เนื่องจากวิทยากรบางทานติดภารกิจ และจะดําเนินการแจงผูที่เกี่ยวของตอไป  
 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

4.3   ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาของคณะตางๆ  ในชวงแผนพัฒนาการศึกษา   
        ระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  10   

นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผูอํานวยการกองแผนงาน   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการปรับ
แผนการรับนักศึกษาของคณะต างๆ   ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  10                   
ดวยคณะเภสัชศาสตร  คณะรัฐศาสตร  คณะศิลปศาสตร  ขอปรับแผนการรับนักศึกษาประจําแผนการรับ
นักศึกษาปการศึกษา  2552 – 2555  ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1.  คณะเภสัชศาสตรขออนุมัติรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารบริการสุขภาพ  ประจําปการศึกษา  2553  จากเดิม  ที่ขอชะลอการรับนักศึกษา  เปน  ขอรับนักศึกษา  
จํานวน  15  คน  ประจําภาคปลาย  ปการศึกษา  2553 

2.  คณะรัฐศาสตร  ขอปรับจํานวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง  และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารองคกร                   
และวิชาเอกการปกครองทองถ่ิน  จากเดิม  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง  เปดรับนักศึกษา  
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จํานวน  156  คนและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารองคกร  และวิชาเอกการปกครอง
ทองถ่ิน  รับนักศึกษาจํานวน  313  คน  เปน  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง  เปดรับนักศึกษา
จํานวน  100  คนและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกการบริหารองคกร  และวิชาเอกการปกครอง
ทองถ่ิน  รับนักศึกษาจํานวน  200  คน 

3.  คณะศิลปศาสตร  ขอเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสังคมศาสตรและการพัฒนา  จากเดิม  เปดรับนักศึกษาปการศึกษาละ  15  คน  ขอรับนักศึกษาป
การศึกษาละ  25  คน 
 

มติท่ีประชุม  :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 
 

 4.4   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 
นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผูอํานวยการกองแผนงาน   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  โครงการ

จัดตั้งกองกฎหมาย  สํานักงานอธิการบดี  แจงผลพิจารณาโดยทานอธิการบดีไดขอใหกองแผนงานจัดสรร
งบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
จํานวน  2  ราย  คือ นางสาวศรัญยา  ดวงตะวัน  และนางสาวสินีนาฎ    รามฤทธิ์  รายละ  260,000  บาท คิดเปน
เงินรวมทั้งสิ้น  520,000  บาท  ซ่ึงจากการตรวจสอบกับคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ    พบวาการให
ทุนการศึกษาดังกลาวมิไดมีสัญญาการรับทุนและเงื่อนไขการชดใชทุน  ทั้งนี้  ในเบื้องตน  กองแผนงาน  ได
เสนอระเบียบวาระดังกลาว  ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไดมีมติใหคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ
ตรวจสอบรายละเอียดการใหทุนตางๆ  รวมทั้งขอกฎหมายในกรณีการดําเนินการที่ไมมีเงื่อนไขรายละเอียดการ
ใหทุนรวมกับนิติกรโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย    โดยใหคณะกรรมการดานการเงินและงบประมาณวินิจฉัย
แลวเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป    ซ่ึงตอมา  โครงการจัดตั้งกองกฎหมายไดเสนอขอพิจารณาตอ
ทานอธิการบดีเกี่ยวกับการเสนอระเบียบวาระดังกลาวตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของกองแผนงานไมเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2543  จึงไมชอบดวย
กฎหมายซึ่งจะมีผลใหมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไมชอบดวยกฎหมาย  ในการประชุม  คร้ังที่  5/2553                  
ในวันเสารที่  31  กรกฎาคม  2553  จึงมีมติใหถอนเรื่องดังกลาว 

จากการตรวจสอบเงินสํารองจายทั่วไปทั้งจากงบประมาณแผนดิน  และงบประมาณเงินรายได
ในปงบประมาณ   พ .ศ .   2553  ณ  วันที่  9  สิงหาคม   2553  มียอดคงเหลือทั้งสิ้น   907,633.90  บาท                   
ซ่ึงงบประมาณดังกลาวจะตองสงวนไวเพื่อการใชจายในกิจกรรมที่มีความจําเปนเรงดวน  ที่อาจเกิดขึ้นจนถึงสิ้น
ปงบประมาณ  และเปนกิจกรรมที่มิไดตั้งประมาณการรายจายดังกลาวไวในคราวแรก  (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม) 
ประเด็นในการพิจารณา 
  -   พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนการศึกษา  สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
คณะศิลปประยุกตและการออกแบบ  
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  รองอธิการบดีฝายบริหาร  ชี้แจงตอท่ีประชุมวา  อธิการบดีมีอํานาจตามระเบียบเงินรายได
อนุมัติทุนแกนักศึกษาได   และอธิการบดีไดยืนยันการใหทุนแกนักศึกษาดังกลาว  การดําเนินการเร่ือง
งบประมาณนั้นอาจจัดสรรเงินรายบได  จากคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมของนักศึกษาที่ตองจัดสรรแกคณะ
ศิลปประยุกตและการออกแบบและมหาวิทยาลัยได  

 

มติท่ีประชุม  :  รับทราบขอเสนอแนะ และเห็นชอบใหจัดสรรทุนการศึกษา   แกนักศึกษาท้ังสองราย 
 

4.5   การดําเนินการบริหารจัดการอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี

- หนวยงานแจงถอนเรื่อง  -  
 

4.6    การจัดตั้งกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมผลิตตํารา  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มีดําริให  สํานักวิทยบริการจัดตั้งกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจําป  2552  
เพื่อใหการดําเนินการของกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมการผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   
บรรลุวัตถุประสงค   คือ 

1.  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีศูนยหนังสือที่มีคุณภาพ  ไดมาตรฐานสากล  โดยไดรับ
ประโยชนจากสวนลดและนําผลกําไรบางสวนมาใชในการบริหารจัดการรานหนังสือ 

2.  นักเรียน   นักศึกษา  คณาจารย เจาหนาที่  ประชาชน  มีแหลงใหความรูในพื้นที่ใกลเคียง      
ซ่ึงจะพัฒนาความรูทางวิชาการจากการอานหนังสือไดเปนอยางดี 

3. มีกลไกการสงเสริมใหคณาจารยของมหาวิทยาลัยผลิตตําราเพื่อเผยแพรผลงานอยางมี
คุณภาพ  และนับเปนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอีกทางหนึ่งดวย 
ประเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

1. รางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวย  สวัสดิการกองทุนศูนยหนังสือและการสงเสริมการ
ผลิตตํารามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.......... 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย ศูนยหนังสือและสงเสริมการผลิตตํารา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี พ.ศ........    
                               โดยคณะกรรมการบริหารฯ  ไดขอใหพิจารณาปรับแกไขระเบียบฯ  เพิ่มเติม ในเรื่องอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการ ,การบริหารงานบุคคล ,โครงสรางของศูนยหนังสือ และการเชื่อมโยงระหวางกองทุน
สวัสดิการกับการตั้งศูนยหนังสือ   
 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ   และขอใหพิจารณาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ท้ังนี้ขอใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย              
เพื่อพิจารณาในครั้งตอไป 
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4.7 การเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการวิจัยจากหนวยงานภายนอกในลักษณะการรวม 
        ลงทุน 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  ดวยขณะนี้ ไดมี
ประกาศใหทุนสนับสนุนการวิจัยประจําปงบประมาณงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ของหนวยงานภายนอกตางๆ  
หลายหนวยงาน  ซ่ึงปจจุบันมีหลายหนวยงานที่กําหนดเงื่อนไขในการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะการรวม
ทุนวิจัยของแหลงทุนกับหนวยงานตนสังกัดนักวิจัย  เชน  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)              
และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   ที่ไดประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุน
พัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยของอาจารยรุนใหม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554   โดยกําหนดหลักเกณฑใน
ลักษณะการรวมทุนวิจัย  3  หนวยงานคือ  สกว.  สกอ.  และหนวยงานตนสังกัดนักวิจัย   

จากขอมูลยอนหลังของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พบวา  มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเสนอ
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย จาก สกอ./สกว.  เปนประจําทุกปและไดรับการสนับสนุนงบประมาณอยาง
ตอเนื่อง  ดังนั้น  เพื่อเปนการเตรียมการดําเนินงานในสวนของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพสามารถจัดหา
งบประมาณเพื่อรองรับการวิจัยในลักษณะการรวมทุนวิจัย  ทั้งจาก สกอ./สกว.  หรือหนวยงานอื่นๆ  ที่อาจจะมี
การดําเนินงานที่คลายคลึงกัน 

ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  1.  แนวปฏิบัติในการเสนอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกในลักษณะการรวมทุนวิจัย  เพื่อใหการเสนอ
ของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหนวยงานภายนอกที่มีกําหนดหลักเกณฑในลักษณะการรวมทุนวิจัยจาก
หนวยงานตนสังกัดนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนไปในแนวทางเดียวกัน  จึงเสนอแนวปฏิบัติดังนี้ 

1.  นักวิจัยที่ประสงคจะเสนอโครงการ  จัดทําขอเสนอโครงการตามที่แหลงทุนกําหนด 

2.  คณะ  หนวยงาน รวบรวมและนําสงขอเสนอโครงการที่ผานความเห็นชอบของคณบดี/
ผูอํานวยการ  ใหกับโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ 

3.  โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  สอบทานความถูกตองครบถวนของเอกสาร  นําเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยพิจารณาใหความเห็นในประเด็นสาระสําคัญ  ความเหมาะสมของแผนงานกับ
งบประมาณและอื่นๆ 

4.   โครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ  รวบรวมขอเสนอโครงการที่ผานการพิจารณาแลว  
เสนออธิการบดีใหความเห็นชอบและลงนามเพื่อนําสงขอเสนอโครงการวิจัยใหแหลงทุน ตอไป 

 2.  การจัดเตรียมงบประมาณเงินรายไดเพื่อรองรับการรวมสนับสนุนทุนวิจัย 

       1. กรอบวงเงินงบประมาณเพื่อรองรับการรวมสนับสนุนทุนวิจัยกับหนวยงานภายนอก  
ประจําป   2554 

  2.  หนวยงานรับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณตามกรอบที่เห็นชอบในขอ 1. 
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ท้ังนี้  ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
                          1.   การสนับสนุนทุนรวมระหวางมหาวิทยาลัยและคณะ  ควรเปดโอกาสใหคณะไดมีสวนรวมใน
การกําหนดทิศทางการวิจัยของคณะ   และรวมพิจารณาขอเสนอการวิจัยกับมหาวิทยาลัย 
                         2.    สําหรับกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อรองรับการสนับสนุนทุนวิจัย  โดยเปนการสนับสนุนทุน
รวมระหวางมหาวิทยาลัยและคณะมอบผูอํานวยการกองแผนงาน  พิจารณากําหนดการประชุมหารือรวมกับ
คณะและโครงการจัดตั้งกองสงเสริมการวิจัยฯ   ในการพิจารณาการจัดทําแผนสําหรับการสนับสนุนการวิจัยฯ  
ตอไป   
 

มติท่ีประชุม :  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ    
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมรับทราบ        

5.1   แจงการเสด็จฯไปทรงเปดปายอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมการวิจัยดานบริหารธุรกิจฯ 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ   นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

มีหนังสือขอใหสํานักราชเลขาธิการ  นําความกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราช
กุมารี  เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดปายอาคารปฏิบัติการเพื่อการสงเสริมและวิจัยดานบริหารธุรกิจ                   
ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในโอกาสที่จะเสด็จฯ  ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเดือน ธันวาคม  2553 

ไดนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาทแลว  ทรงรับเชิญเสด็จฯ ระหวางวันที่ 21 –  
24   ธันวาคม  2553  สวนจะเปนวันและเวลาใด  ใหผูที่เกี่ยวของโปรดติดตอกับเจาหนาที่กองพระราชพิธี               
สํานักพระราชวัง  และเจาหนาที่กรมราชองครักษ  เพื่อรวมกันพิจารณาจัดทํากําหนดการโดยตรงตอไป   
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 5.2  รายงานประจําป  2552  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข   นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงาน

ประจําป  2552   โดยวิทยาลัยแพทยศาตรและการสาธารณสุข  ไดจัดทําขึ้นตามปงบประมาณ  พ.ศ.  2552                 
(1  ต.ค. 51 -  30  ก.ย.  52)  เปนรายงานผลการดําเนินงานของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขตอ
สาธารณชนทั่วไป  เพื่อแสดงถึงวัตถุประสงคหลักของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ในการผลิต
บัณฑิตดานการแพทยและดานการสาธารณสุข  ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางใหมีมาตรฐาน
วิชาชีพและเปนบัณฑิตที่พึ งประสงคของสังคมไทย    วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข                   
ไดเปดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร)                   
และหลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (ตอเนื่อง) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาใหประชาชน  และให
มีบุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุข  ที่เพียงพอตอประชาชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 
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นอกจากนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ไดเล็งเห็นความสําคัญในดานการวิจัย  
การบริการวิชาการแกสังคม  โดยการใหความรูดานการแพทยศาสตรและการสาธารณสุขใหแกชุมชน  นํางาน
บริการวิชาการกับชุมชนมาเชื่อมโยงในการสรางพื้นฐานความรูและประสบการณจริงดานการปฏิบัติงานใหกับ
นักศึกษา  เพื่อนักศึกษาจะไดนําประสบการณนี้ไปใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตอในอนาคต  
ตลอดจนการพัฒนาองคความรูโดยสงเสริมงานวิจัยดานสุขภาพอยางตอเนื่อง  รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
ประจําป 2552  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

 

มติท่ีประชุม  : ท่ีประชุมรับทราบ 
  
5.3 การประชุมวิชาการ  มอบ.  ครั้งที่  4   

รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  ตามที่โครงการจัดตั้งกองสงเสริม
การวิจัย  บริการวิชาการ  และศิลปวัฒนธรรม  สํานักงานอธิการบดี  ไดกําหนดจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  
คร้ังที่  4 ในวันที่  9-10  สิงหาคม  พ.ศ.  2553  ณ  โรงแรมลายทอง  จังหวัดอุบลราชธานี  (เปลี่ยนสถานที่จากเดิม
ศูนยปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) ซ่ึงในการประชุมดังกลาวมีผูสนใจสง
ผลงาน  จํานวน  230  เร่ือง  ผานการพิจารณาใหนําเสนอผลงานจํานวน  175  เร่ือง  แบงเปน  ภาคบรรยาย  103  
เร่ือง  และภาคโปสเตอร  72  เร่ือง  นอกจากกิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยแลว  สถาบันภูมิภาคลุมน้ําโขง
ศึกษาไดจัดสัมมนาเชิงวิชาการ  เร่ือง  “ความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางยั่งยืน”             
โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงาน   ดังนี้ 

1. ปาฐกถาพิเศษและบรรยายพิเศษ 
1)  ฯพณฯ ศาสตราจารยนายแพทยเกษม  วัฒนชัย  องคมนตรี  ปาฐกถาพิเศษ  เร่ือง  “ 

งานวิจัยเพื่อสรางสรรคนวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” 
2)  ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  ผูอํานวยการศูนยดัชนีการอางอิงวารสาร

ไทย  บรรยายพิเศษ เร่ือง  “ การตีพิมพและผลกระทบของผลงานวิจัย ” 
2. สัมมนาเชิงวิชาการ  เร่ือง “ความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขงอยาง

ยั่งยืน ” โดยแผนงานพฒันาบุคลากรแบบบูรณาการ (Integrated  Caoacity Building  Program : ICBP) 
3. การนําเสนอผลงาน  โดยแบงเปนกลุมการนําเสนอผลงาน และวิทยากรรับเชิญบรรยายใน

หองนําเสนอ  จํานวน  8  ทาน  คือ  
กลุมนําเสนอ วิทยากรรับเชิญ เวลา หองประชุม 

วันท่ี  9  สิงหาคม  2553 
กลุมเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง ผศ.ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย 10.15 - 10.45 น. หองราชพฤกษ  1  
กลุมเกษตรและอาหาร รศ.ดร.ทวนทอง  จุฑาเกตุ 10.15 -10.45  น. หองดุสิตา 
ก ลุ ม วั ส ดุ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส แ ล ะ
คอมพิวเตอร 

ผศ.ดร.อนุสรณ  นิยมพันธ 10.15 -10.45  น. หองบอลรูม 
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กลุมนําเสนอ วิทยากรรับเชิญ เวลา หองประชุม 
กลุมพัฒนาผลิตภัณฑและระบบการ
ผลิต 

ผศ.ดร.สุขอังคณา  ลี 10.15 -10.45  น. หองราชพฤกษ  2 

วันท่ี  10  สิงหาคม  2553  
กลุมธุรกิจและการทองเที่ยว ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ  อเนกสุข 10.45 -11.15  น. หองดุสิตา 
กลุมสุขภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.ดร.ปราณี  พัฒนาพิพิธไพศาล 10.45 -11.15  น. หองราชพฤกษ 1 
กลุมพลังงาน ผศ.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์ 10.45 -11.15  น. หองราชพฤกษ  2 
กลุมนวัตกรรมและการจัดการศึกษา ดร.ศักดิ์ศรี  สุภาษร 10.45 -11.15  น. หองบอลรูม 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 

 5.4  ขอรายงานในการขออนุมัติเงินชวยเหลือเปนคารักษาพยาบาลแกนักศึกษาจากคาประกัน
สุขภาพคงเหลือ 
 คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข    นํา เสนอที่ประชุมเพื่อ รับทราบ                   
ดวยนายนภดล  แทนแกว  รหัสนักศึกษา 501342203   นักศึกษาชั้นปที่  4  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    ไดเจ็บปวยกะทันหันและหมดสติ  ถูกนําตัวสงโรงพยาบาลอุบลรักษธนบุรี  เมื่อวันที่  9  
มิถุนายน  2553  เวลา  02.00  น.  (โดยประมาณ) ซ่ึงแพทยตรวจพบนิ่วในไต  จึงไดทําการผาตัดนิ่วในไต  ใหแก
นักศึกษาดังกลาว    โดยคาใชจายเจาของหอพักผูนําสงไดดูแลในเบื้องตน  เปนคารักษาพยาบาล  จํานวน 27,920  
บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันเการอยยี่สิบบาท)  (ตามใบเสร็จ) 
 ซ่ึงในกรณีดังกลาวไมอยูในความคุมครองของบัตรประกันอุบัติเหตุนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  อีกทั้ง  ผูปกครองมีฐานะยากจน  ไมมีเงินคารักษาพยาบาลที่จักตองคืนแกเจาของหอพัก 
 ดังนั้น   เพื่อชวยเหลือและคุมครองสิทธินักศึกษาที่จํ า เปนตองรักษาในกรณีฉุกเฉิน                   
คณะวิศวกรรมศาสตร  จึงอาศัยประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เร่ืองกําหนดประเภทรายจาย  รายการและ
เงื่อนไข  การจายเงินประกันสุขภาพและคาประกันอุบัติเหตุหมูแกนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี(ขอ 3.3) “ใหจาย
เปนคารักษาพยาบาลที่จําเปน  อันอาจเปนอันตรายแกชีวิตนักศึกษา  ที่โรงพยาบาลคูประกันและหรือบัตร
ประกันสุขภาพถวนหนาไมคุมครอง ” (ลงวันที่  25  ธันวาคม  2549 ) เพื่อขออนุมัติเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาล  จากเงินประกันสุขภาพนักศึกษา เปนเงินจํานวน  27,920  บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันเการอยยี่สิบ
บาทถวน )   แตไมสามารถจัดสรรใหได   เนื่ องจากเงินประกันสุขภาพคงเหลือจ าย เพียง   25  บาท                      

และบัตรประกันสุขภาพไมครอบคลุมการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน  จึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
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5.5 บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศและ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพดานการเกษตรของ
มหาวิทยาลัยจําปาสัก 

 รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  จากขอเสนอแนะของศาสตราจารย
กนก  วงศตระหงาน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูทรงคุณวุฒิ  ใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประสานงานกับสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ  (สพร.) เพื่อรวมกันพัฒนาดานวิชาการ
ใหกับมหาวิทยา ลัยจํ าปาสัก   สปป .  ลาว  (มจ )   โดยมี ง านวิ เทศสัมพันธ   สํ านั กงานอธิการบดี                   
และคณะเกษตรศาสตร  เปนผูดําเนินโครงการและไดนําเสนอความกาวหนาของโครงการในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  9/2552  เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2552  นั้น 
 ปจจุบัน  สํานักงานความรวมมือเพื่อพัฒนาระหวางประเทศ (สพร.) กําหนดใหมีการลงนามใน
บันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือและบันทึกความเขาใจการบริหารจัดการทุนภายใตแผนงานความ
รวมมือดานการศึกษา ไทย –ลาว ระยะเวลา 3  ป (2553 -2553)  ระหวางผูอํานวยการ สพร. และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันศุกรที่  9  กรกฎาคม  2553  ณ  กระทรวงการตางประเทศ  โดยมีรัฐมนตรี
กระทรวงการตางประเทศมาเปนสักขีพยาน   (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

5.6  บันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผูรับทุนรัฐบาลไทย  ประจําปการศึกษา  
2553   
 รองอธิการบดีฝายบริหาร   นําเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ  งานวิเทศสัมพันธ  สํานักงาน
อธิการบดี รวมกับงานบัณฑิตศึกษา  เปนผูดําเนินโครงการโดยสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ  (สพร.) ไดมอบหมายใหดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับผูรับทุนรัฐบาลไทยจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก  หลักสูตรภาษาไทยภาคปกติ  ประจําป
การศึกษา  2553  จํานวน  8  คน  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 
 
 

มติท่ีประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 


































